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Pone Prezidente,
Eina nuo 1972 metų
Perskaitęs duok kitam!
Jei gali,
padaugink!

Padėkite Pabaltijo tautoms
atgauti nepriklausomybę

Numeris skiriamas Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kardinolui Vincentui Sladkevičiui.

71 atstovas prašo tai iškelti Gorbačiovui

Žinios iš vykupijų
Kaunas. 1988 m. birželio 30
d. į Kauno arkivyskupijos kuri
ją kasmetiniam susitikimui su
RRT įgaliotiniu Petru Anilioniu
buvo sukviesti Kauno arkivys
kupijos ir Vilkaviškio vyskupi
jos dekanai.
P. Anilionis, pranešęs, kad
šiais metais tradicinės jo
paskaitos dekanams nebus, pa
siūlė bendrai pasikalbėti rūpi
mais klausimais. Pats P. Anilio
nis pradėjo aiškinti, kad
kapinių paminklų dirbtuvės jau
įpareigotos, piliečiams pagei
daujant, oficialiai ant paminklų
iškalti religinius ženklus, iki
šiol valdiškiems meistrams tai
buvo draudžiama; nedraudžia
ma valdiškoms įstaigoms priim
ti užsakymus ir antkapiniams
kryžiams.
įgaliotinis agitavo dekanus,
kad dabar labai lengva ir tiks
linga kunigų vardu pastatytus
parapijinius pastatus — klebo
nijas perrašyti valstybei, kuri
įsipareigoja juos išnuomoti baž
nyčios tarnautojams.
Į klausimą, ar persitvarkymas
nepalies valstybės ir Bažnyčios
santykių, ta prasme, ar ir toliau
bus kalinami kunigai Alfonsas

Svarinskas ir Sigitas Tamkevičius, P. Anilionis atsakė, kad šis
klausimas yra svarstomas, ta
čiau visa eilė atsakingų dar
buotojų kol kas prieš šių kunigų
išlaisvinimą. „Supraskite, mes,
kaip ir jūs, savo tarpe turime
ateistinių e k s t r e m i s t ų , su
kuriais taip pat nelengva susi
kalbėti", — švelnino padėtį
įgaliotinis.
Susitikimo metu dekanai ne
per daugiausia tikėjo įgaliotinio
P. Anilionio rodomu gerumu
(ateitis parodys); klausimai lie
tė ūkinius reikalus.

Vilnius. 1988 m. gegužės
mėnesio pabaigoje Vilniaus
arkivyskupijos kurija gavo RRT
įgaliotinio Petro Anilinio raštą,
kuriame pranešama, kad tikin
čiųjų pareiškimai, adresuoti
TSKP CK Maskvoje, prašant
grąžinti Vilniaus Katedrą — da
bartinę Paveikslų galeriją — iš
Maskvos yra persiųsti jam. P.
Anilionis savo rašte tvirtina,
kad šiuo metu nėra galimybės
prašymą išspręsti teigiamai.
(Bus daugiau)

Lietuvių — amerikiečių
susitikimas Leningrade
Leningradas. — Lapkričio 19
d. Leningrade grupė amerikie
čių kongresmenų ir diplomatų
susitiko su iš Lietuvos atvyku
siais Lietuvos Laisvės lygos
tautinės tarybos nariais — An
tanu Terlecku ir Eugenijum
Krukovskiu. Susitikime iš
amerikiečių pusės dalyvavo
JAV Helsinkio komisijos nariai
— kongresmenai, delegacijos
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijoje Vienoje
atstovai ir konsulato Lenin
grade vadovas.

kas taip pat išreiškė abąjonių dėl
tikro persitvarkymo galimybių
Sovietų Sąjungoje, pažymėda
mas, kad sovietinė valdžia ir
rusų tauta nėra suinteresuota
pastatyti pavojun daugiana
cionalinės valstybės vienybę.
Amerikos Helsinkio komisija
taip pat ir Maskvoje surengė
susitikimus, k u r i u o s e irgi
dalvvavo lietuviai.

Amerikiečiai kongresmenai ir
diplomatai apklausinėjo Lietu
vos Laisvės lygos narius apie
padėtį Lietuvoje, o šie, savo
ruožtu painformavo amerikie
čius apie Lietuvos aukščiausio
sios tarybos sesiją, ypač atkreip
dami dėmesį į tai, kaip sesijos
metu buvo manipuliuojamos
diskusijos ir buvo uždraustas
balsavimas Lietuvos suverenu
mo klausimu. Antanas Terlec

Cape Canaveral. — Praėjusį
penktadienį buvo iškeltas į erd
ves Atlantis erdvėlaivis su spe
cialia Amerikos karine misija.
Erdvėlaivyje esantys penki
astronautai, visi karininkai,
laimingai pakilo ir atliks slap
tus Amerikos karinius uždavi
nius, jų tarpe ir slapto žvalgybos
satelito palikimą erdvėje. Šis
skrydis yra antrasis laimingai
pasisekęs po tragiškojo Challenger erdvėlaivio sprogimo,
kuriame žuvo 7 astronautai. At
lantis sėkmingai atlieka savo
uždavinius. I k i šiol buvo
išlaikytas slaptumas. Prane
šama, kad kada astronautai
atliks jiems visus pavestus slap
tus karinius uždavinius, tada jie
sugrįš į žemę. Gynybos departa
mentas išleido tik vieną pra
nešimą, kad Atlantis žygis
puikiai sekasi. Manoma, kad
žvalgybos satelitas pranešinės
žinias iš Rytų Europos ir visos
Sovietų Sąjungos.

Vytautas Landsbergis
Sąjūdžio pirmininkas

Atlantis uždaviniai

Vilnius. — LIC praneša, kad
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū
džio Seimo taryba lapkričio 25
d. vakare vienbalsiai išrinko
muzikologą Vytautą Landsbergį
Seimo tarybos pirmininku.
Landsbergio pageidavimu, tary
ba nusprendė, kad jo pagalbi
ninku bus filosofas Romualdas
Ozolas, Sąjūdžio leidinio „At
gimimas" redaktorius.
— Šiaulių dviračių ir varykLandsbergis yra gimęs Kaune
1932 m. 1955 m. baigė Lietuvos lių_gamyba „Vairas" tariasi su
konservatoriją fortepijono spe Amerikos „Ross dviračių" kom
cialybe. Yra menotyros mokslų panijos prezidentu S. Ross
kandidatas ir Lietuvos konser įsteigti bendrą įmonę Lietuvo
vatorijos profesorius. Daug rašė je. Pasitarimuose dalyvavo
apie Čiurlionį. Nuo pat Sąjūdžio Lietuvos ministerių tarybos
įsisteigimo Landsbergis y r a pirm. V. Sakalauskas, pavaduo
vienas iš jo pagrindinių vadų, tojas J. Rusenka ir Šiaulių
dažnai kalbėjęs Sąjūdžio sureng gamyklos „Vairas" direktorius
tuose masinėse demonstracijose. S. Bytautas.

Europos Bendruomenės vadai po pasitarimų Graikijoje. Pirmoje eilėje iš kairės matyti Prancūzijos
prezidentas Francois Mitterrand, Graikijos ministeris pirmininkas Andreas Papandreou, Britanijos
ministerė pirmininkė Margaret Thatcher, Danijos ministeris pirmininkas Poul Schlueter ir
Vakarų Vokietijos kancleris Helmut Kohl. Už jų — kitų valstybių mimsteriai ir prezidentai.

Europos Bendruomenės
vadų sesija
R h o d e s , Graikija. Čia
pasibaigė dviejų dienų Europos
Bendruomenės 12 tautų pasita
rimai, kurių metu buvo pareikš
tas susikirtimas su Amerika ar
ba nuomonių išsiskyrimas, kurį
sukėlė pasaulyje vizos neišda
vimas PLO vadui, kad jis
J u n g t i n ė s e Tautose galėtų
pasakyti kalbą ir išdėstyti
Palestinos Išlaisvinimo orga
nizacijos planus ateičiai.
Europos Bendruomenės vadai
nepritaria Amerikos sprendi
mui.
Baigiant pasitarimus. Bend
ruomenė pareiškė, jog laisvos
prekybos suorganizavimas, kuri
pradės veikti 1992 metais, bus
pagrįsta partnerystės ryšiais,
bet ne kokia nors „Europos tvir
tove". Ir vadai užtikrino Ameri
ką, kuri reiškia abejonių, kad
nebūtų s u d a r y t a s Vakarų
Europos protekcionizmo blokas,
jog jie nori išlaikyti tamprius
ryšius su užjūriu. Buvo išleisti
du pareiškimai, liečia būsimosios
320 milijonų Bendruomenės
laisvos rinkos klausimus ir
Vidurio Rytų problemas, kurias
šiame pasitarime diskutavo vy
riausybių vadai ir jų užsienio
reikalų ministeriai.

voje, kuri įvyks gruodžio 13-15
dienomis, k a i t e n kalbės
Arafatas. Tačiau tam priešinasi
Margaret Thatcher, o ją palaiko
Vakarų Vokietija, Olandija ir
Danija. Buvo sutarta, jog Eu
ropos Bendruomenės 12-kos
kraštų vardu toje sesijoje kalbą
pasakys Graikijos užsienio
reikalų ministeris Karolos
Papoulias. Europos vadai taip
pat n u t a r ė , k a d A r a f a t a s
paskytų kalbą ir būsimame
Europos viršūnių suvažiavime
šį pavasarį Madride.
Nuo sausio mėnesio Europos
Bendruomenei pirmininkaus Is
panija. Diplomatai iš Europos
mano, jog, jei naujoji Amerikos
administracija tęs Reagano politiką aktyviai nedalyvauti
Vidurio Rytų taikos klausi
muose ir Palestinos valstybės
įsteigime, tai Europos Bendruo
menė imsis iniciatyvos akty
viai dalyvauti palestiniečių ir
Izraelio konflikto likvidavime.
Jordano ir Egipto
pasitarimas

Šioje sesijoje dar nebuvo priei
ta vieningos nuomonės Europos
bendrosios rinkos kontrolės
klausimu. Britanija priešinasi
prieš sienų kontrolės panaiki
Prancūzo „nesupratimas" nimą, kai tuo klausimu kitos
Įdomiai į žurnalisto klausimą, valstybės sutaria. Madrido
kaip jis supranta Washingtono konferencijoje tas klausimas vėl
sprendimą neįsileisti PLO vado nutarta svarstyti.
Praėjusios svaitės viduryje
Arafato, atsakė Prancūzijos
prezidentas F. Mitterand: „Aš Jordano karalius Husseinas
nenoriu suprasti, o jei aš buvo atvykęs j Egiptą, ir ten su
supračiau, tai vestų mane į prezidentu Hosni Mubaraku
pesimistiškas išvadas ateičiai''. aptarė palestiniečių reikalus ir
Europos Bendruomenės vadai Arafato neįsileidimą į Ameriką.
diskutavo Arafato paskelbtą Jie sutarė, kad Amerikos nau
Palestinos deklaraciją. Graiki joji administracija sueitų į
ja, kuri šiuo metu pirmininkau tiesioginį kontaktą su PLO, kas
ja Bendruomenei, aiškiai pasi iki šiol buvo draudžiama,
sakė už PLO steigiamą valsty kadangi Arafatas laikomas ir
be, kai tuo tarpu Britanija ban terorizmo vadu.
do laviruoti ir vengia tuo klau
simu kritikuoti Washingtoną.
Kinijos — Sovietų
Tačiau Thatcher dalyvavimas
svarstymuose, kaip korespon
konferencija
dentai patyrė, reiškia tylų
Maskva. — Kinijos užsienio
pritarimą PLO rezoliucijoms.
reikalų ministeris susitiko su
Sovietų Sąjungos prezidentu M.
Palankumas palestiniečiams Gorbačiovu. Po to pranešta, kad
abi šalys sutarė, jog kitų metų
Kad pademonstruotų neprita pirmojoje pusėje įvyks Kinirimą Amerikai, Graikija, Itali jos-Sovietų Sąjungos viršūnių
ja ir Prancūzija nutarė siųsti konferencija. Tai reiškia, kad
savo užsieno reikalų ministe- yra baigti politiniai ir ideo
rius į Jungtinių Tautų gene loginiai ginčai, kurie tęsėsi per
ralinės asamblėjos sesiją Gene- tris dešimtmečius. Konferenci-

PAVERGTOJE
LIETUVOJE

Washingtonas. — Atstovai
Edward Feighan (D-OH) ir Don
Ritter (R-PA) ragina prezidentą
Reagan ir būsimąjį prezidentą
Bush iškelti pabaltiečių reika
lą susitikime su sovietų vadu
Gorbačiovu New Yorke, kreip
damiesi į juos bendru laišku. 71
atstovas prie jų dar prisidėjo. Jų
laiškas perduotas Baltiesiems
rūmamas.
„Mes didžiuojamės, jog jau
nuo 1940 metų J u n g t i n ė s
Valstijos ryžtingai yra parėmu
sios tarptautinės teisės prin
cipus, remdamos estų, latvių ir
lietuvių siekius, nepripažindamos neteisėtos jų kraštų
okupacijos. Pabaltiečiai visuo
met jautė, kad jie, reikalui
esant, gali kreiptis į Jungtines
Valstijas pagalbos", rašo
atstovai savo laiške.

Iš Lietuvos pranešama, kad
nuo lapkričio 16 d., k u n .
Edmundas Paulionis priimtas į
Lietuvos Helsinkio grupę. Kun.
Paulionis yra Šv. Joakimo ir
Onos bažnyčios klebonas Nau
jajam Daugėliškyje. Be kun.
Paulionio, Lietuvoj gyvenantys
Helsinkio grupės nariai yra Vy
tautas Bogušis, kun. Gustavas
Gudanavičius, Gintautas Ieš
mantas, Mečislovas Jurevičius,
Viktoras Petkus ir Vytautas
Vaičiūnas.
— Vytautas Bogušis pra
neša, kad jis lapkričio 15 ir
Teodora Kašdailienė lapkričio
16 pasitraukė iš Lietuvos Lais
vės Lygos. Pasitraukimo prie
žastys nenurodytos.
— Palangoje įvyko dvylikto
ji ornitologų konferencija. Joje
dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir
Estijos Mokslų akademijų zoolo
gijos ir parazitologijos institutų
bendradarbiai, gamtos apsaugos
specialistai ir svečiai iš Ukrai
nos, Gudijos, Maskvos, Lenin
grado. Posėdį pradėjo biologas
M. Žalakevičius.
— Lietuvoje vis keliamas
klausimas įsteigti savo olimpinį
komitetą. Dabar paaiškėjo, kad
pirmieji apie t a i prašneko
Seoulo mieste olimpiniai
čempionai Šarūnas Marčiulio
nis ir G. Umaras, kurie ten
dalyvavo pasaulinėje olimpiado
je. Olimpinių komitetų sudary
mo nori visos trys Pabaltijo
tautos. Rygoje lapkričio 19 d.
jau buvo atkurtas laikinasis
Latvijos komitetas. Laikinuoju
jis vadinamas iki Tarptautinio
olimpinio komiteto pripažinimo.
Lietuvoje gruodžio 11d. įvyks
sporto organizacijų atstovų su
važiavimas ir manoma, kad
tada bus išrinktas Lietuvos
olimpinis komitetas.
— Naują vadovėlį išleido Politinės literatūros leidykla
„Mokslinis komunizmas ir so
cializmo atnaujinimo pro
blemos", kuriame išdėstyti pa
grindiniai mokslinio komuniz
mo klausimai. Jis bus naudo
jamas švietimo įstaigose.
ja įvyks Beijinge. nes vyriausias
kinų vadas Deng Xiaping yra 84
m. amžiaus ir negali taip toli ke
liauti. Užsienio korespondentų
pranešimu, čia buvo paliesti
Cambodijos, Vietnamo ir Afga
nistano reikalaijir manoma, kad
buvo surastas būdas patenkina
mam sprendimui.

Valstybėms atgauti savo nepri
klausomybę taikingu būdu".
Senatoriai Donald Riegle (DMI), Jesse Helms (R-NC) ir
Charles Grassley (R-IA)
pasiuntė atskirus laiškus į
Baltuosius rūmus. Savo laiš
kuose kiekvienas senatorius
pabrėžė Pabaltijo valstybių
sovietinės okupacijos netei
sėtumą ir ragino prezidentą
Reagan priminti Jungtinių
Valstijų
šios
okupacijos
nepripažinimo
politiką
Generaliniam Sekretoriui Gor
bačiovui.
Kongresmenai, pasisakę
už mus

Edward Feighan (D-OH), Don
Ritter (R-PA), Chester Atkins
(DMA), Gary Ackerman (DNY), Bill Archer (R-TX), Frank
Annunzio (D-IL) Douglas
Prašome prezidentą
Bereuter (R-NE), Douglas ApBaigdami, atstovai pabrėžė plegate 'D-OH), William Broomprezidentui ir būsimam prezi field (R-MI), David Bonio (D-MI),
dentui, kad": „Jūsų sprendimas Beau Boulter (R-TX), Herbert
iškelti Pabaltijo Valstybių klau Bateman (R-VA), Michael Bilisimą susitikime su Gorbačiovu rakis (R-FL), Helen Delich
teiktų moralinę paramą Estijos, Bentley (R-MD), Albert BustaLatvijos ir Lietuvos žmonėms. mante (D-TX), Dan Burton (RTaip pat, mes įsitikinę, kad, IN), John Conyers,Jr. (D-MI),
iškeldami šį klausimą susiti Beniamin L. Cardin (D-MD),
kime. Jūs padėtumėt sudaryti Rod Chandler (R-WA>, James
daugiau galimybių Pabaltijo McClure Clarke (D-NC), George
Darden (D-GA), William E. Dannemeyer (R-CA), Bernard J.
Kardinolas neatvyko į Dwyer (D-NJ). Richar J. Durbin
(D-IL), Brian J. Donnelly (DMadridą
MA), Dennis E. Eckart (D-OH),
— Roma. — LIC pranešime, kar Harris Favvell (R-IL), Barney
dinolas Vincentas Sladkevičius Frank (D-MA>, Dean Galio (Rnedalyvavo Europos vyskupų NJ), Benjamin A. Gilman (Rkonferencijos suvažiavime, kaip NY), Sam Gejdenson (D-CT),
buvo pramatyta.
Dan Glickman iD-KS), Bill
Suvažiavimas vyko lapkričio Grant <D-FL, Wally Herger (R25-27 dienomis Madride ir kar CA), Dennis M. Hertel (D-MI),
dinolas Sladkevičius buvo kvies Frank Horton (R-NY), George J.
t a s kartu su vysk. Vladu Hochbrueckner (D-NY). Henry
Michelevičium
a t s t o v a u t i J. Hyde (R-IL), James M. Inhofe
Lietuvos vyskupų konferencijai. (ROK), Barbara B. Kennelly (DNevykimo priežastim oficialiai CT), Marcy Kaptur (D-OH), Bill
nurodė kardinolo sveikatą.
Lowery (R-CA). Robert J. LagoVysk. Vladas Michelevičius. marsino (R-CA), Tom Lantos (DKauno arkivyskupijos pagelbi- CA), William. O. Lipinski (Dn i n k a s , dalyvavo Madrido IL), John Miller (R-WA), Thosuvažiavime. Iš ten jis nuvyko mas Manton (D-NY), Jim Moody
į Romą, kur išbus iki kitos sa (D-Wi), Constance Morella (Rvaitės.
MD). Bruce Morrison (D-CT),
Robert Matsui (D-CA). John Edward Porter (R-IL), Timothy
Sovietai laužo sutartis Penny 'D-MNj, Donald J. Pease
Washingtonas. — Reagano (D-OH), Matthew Rinaldo (Radministracija apkaltino So NJ), Marty Russo (D-IL), Patrick
vietų Sąjungą, kad ji nesiskaito L. Swindall (R-GA). Mike Synar
su neseniai pasirašytąją viduti (D-OK), James H. Scheuer (Dnio nuotolio ir trumpesniųjų NY), J i m Saxton (R-NJ),
distancijų raketų sutartimi Claudine Schneider (R-RL.
penkiais atvejais. Taip pat pa Patricia Schroeder (D-CO).
kartojo, kad Krasnojarsko Gerry Sikorsky (D-MN). Chrisradaro stotis laužo 1972 metų topher Smith (R-NJ), Christopriešbranduolinę sutartį. Jei šis pher Shays, James Traficant (Dklausimas nebus išrištas, tai OH), Vin Weber (R-MN). Ron
Amerika galėsianti atsisakyti Wyden (D-OR), Howard Wolpe
nuo minėtos sutarties. Adminis (D-MI), Peter Visclosky (DIN).
tracija įteikė savo pranešimą Frank Wolf (R-VA).
Kongresui. Valstybės departa
mentas neskelbia kaltinimo
punktų, bet pasitenkina tik
KALENDORIUS
bendru spaudai pranešimu, kad
Gruodžio 6 d. Mikalojus,
sutartis yra sovietų laužoma.
Ašelė. Norvyde, Bilmantas.
Tolutis,
Vėtra.
— Kauno valstybinis choras
ruošia naują programą — repe Gruodžio 7 d.: Ambraziejus.
tuoja V. Artiomovo .,Requiem" Servą. Daugardas, Domeika.
stalinizmo aukoms atminti, Ringis, Taute.
kuris pavadintas „Tiktai tikė
ORAS CHICAGOJE
jimu".
— Lietuvos
gyventojų
Saulė teka 7:02. leidžiasi 4:20.
surašymas bus vykdomas 1989
Temperatūra dieną 511., nak
m. sausio mėnesį.
tį 33 1.
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KELIAS Į SVEIKATĄ
NESIRGTI IR SVEIKTI
P A J Ė G U M O UGDYMAS
KELIAS I SVEIKATA, 6515 So. California A ve., Chicago, IL 60629

JONAS

ADOMAVIČIUS,

M.D.

SKLEROZĖ YRA ŽMOGAUS
VISO AMŽIAUS LIGA (45)
Vien pasninkišku maistu,
be jokio vaisto galima suliesinti kraują iki 130 mg%
cholesterolio ir jį suriebinti
geruoju cholesteroliu iki virš
50%.
Alvudiškai
mediciniška
tiesa
Prof. Grundy toliau spaudos
atstovams tvirtino, kad dabar
nėra jokios abejonės, jog sklero
zė prasideda vaikystėje ir dėl to
yra būtina imti vaikus sveikes
niu maistu maitinti. Tokiam
vaikų maitinimui yra šis medi
ciniškas pagrindas: arterijų priskretimas riebalais, cholestero
liu, prasidedantis vaikystėje, o
taip pat ankstyvoje jaunystėje,
kaip tik yra arteriosklerozės
pagrindas. Arteriosklerozė
(„atherosclerosis") yra vaikys
tėje prasidėjęs ir per visą žmo
gaus gyvenimą užsitęsiąs nege
rumas. Yra nesugriaunamų
įrodymų, tvirtina t a s prof.
Grundy, kad kraujuje gausus
blogojo cholesterolio (LDL) kie
kis skatina riebalinius priskretimus jaunų žmonių arterijose.
Dabar taip pat žinoma, kad
t i n k a m a s , liesas m a i s t a s
mažina cholesterolio kiekį krau
juje. Už tai kiekvienas geriau
siai pasielgsime, jei imsime
sveikesniu maistu maitinti
jaunuolius. Tuomi juos apsau
gosime nuo sklerozės jų vėles
niame amžiuje. Dabar sveikatos
atžvilgiu visų mūsų turi būti
dvejopas tikslas;
suliesinti
kraują cholesteroliu iki 130
mg9c ir suriebinti jį geruoju cho
lesteroliu (high density lipoprotein — HDD iki virš 50 mg%.
Tik šitaip susitvarkę su savu
krauju mes geriausiai užbėg
sime širdies giltinei už akių:
pajėgiausiai atšipinsime jos
dalgį.
Prof. Golto pranešė žurnalis
tams, kad šio krašto širdies ligų
gydytojų (AHA) konferencijoje
buvo patarta mediciniškai švies
tis ir taip šviesti visus visuome
nės sluoksnius. Bus surasti bū
dai kaip nuteikti turtinguosius
keisti savo per riebų maistą liesesniu. Toje konferencijoje buvo
patvirtinta, kad iki šiol buvo
apleisti vyresnio amžiaus vyrai
ir moterys: t a r p 65-70 m.
amžiaus sulaukusieji nebuvo
mediciniškai ištirti, stebint kaip
jiems atsiliepia jų kraujo choles
teroliu liesinimas.
Toje (AHA) konferencijoje
buvo ir dar vienas pasiūlymas:
reikia ištirti moteriškes, ypač po
jų regulų paliovimo, kaip jų
arterijas paveiks jų kraujo suliesinimas cholesteroliu ir sumaži
nimas blogojo cholesterolio
(LDL) kiekio. Iki šiol būdavo ti
riami tik vyrai. Su jais gauti

bet šypsotis įgalina
kiekviena, kaip šia Maryte Strungienę Alvudo pažmonyje Lietuvio
sodyboje vaisių kompotu besivaišinančia — Alvudo dieta, kuri trokšta
sklerozės atitolinimo. •»
Nuotr. M. Nagio

duomenys buvo automatiškai
taikomi kaip tinkami moterims.

Tik šitaip, o ne kitaip gomurį nuo rie
baus maisto žabojant, kaip savanoris-kūrėjas, pedagogas ir asmenybės
ugdytojas Juozas Tamulis elgiasi
Alvudo pažmonyje Lietuvio sodyboje,
galima kraują pilnu cholesteroliu
suliesinti ir geruoju cholesteroliu
(HDL) suriebinti ir taip savo širdį nuo
per ankstyvos atakos apsaugoti.
Nuotr. M. N a g i o

Ką A L V U D A S j a u a n k s č i a u
p a t a r ė , tą dabartiniai tyrimai
patvirtino
Amerikiečiams mediciniškoje
spaudoje ir tūlų mūsiškių gydy
tojų saviems pacientams iki šiol
būdavo tvirtinama, kad krauju
je cholesterolio kiekis 240 mg%
esąs normalus: „Tavo kraujas
OK". Nežiūrint tokio tvirti
nimo, ALVUDAS jau kuris
laikas saviškiams pataria
liesinti kraują cholesteroliu iki
130 mg9c ir kaip galima gausiau
riebinti kraują geruoju choles
teroliu (high-density lipoprotein
— HDL), naudojant griežtai
užlaikomą pasninkiško maisto
(ALVUDO) dietą.
Tik laikui bėgant ameri
kiečiams pradėta patarti liesinti
kraują cholesteroliu iki 200 ir
žemiau, nes anksčiau už normą
laikytas 240 cholesterolio kiekis
pasirodė esąs pavojingas šir
džiai, nesaugąs jos nuo atakos.
K r a u j o liesinimui vaistai
Vaistai kraujo liesinimui yra
tik priedas prie dietos. Jokiu
būdu ne kitaip. Nuo seniau var
tojami ir naujieji vaistai efekty
viai suliesina kraują ir tuomi
sumažina širdies arterijų skle
rozę ir apsaugoja širdį nuo jos
kraujagyslių ligos ir per ją ištin
kančios atakos.
Toje (AHA) konferencijoje
buvo aptartas sklerozės maži
nimas vaistais. Prof. Grundy
tvirtino, kad kas ketvirtas
amerikietis, t.y.tarp 20-25%
amerikiečių, turi per riebų
kraują cholesteroliu. Todėl juos
reikia mediciniškai sekti ir
gydyti.
Tas profesorius toliau tvirtino,
kad riebaus kraujo liesinimas
nebūtinai vaistais atliekamas.
Nors t a m reikalui yra ir naujų
vaistų, širdies ligų gydytojai
mano, kad užtenka tinkamo
maisto daugumai riebaus
cholesteroliu kraujo atsitikimų
sukontroliuoti.
Tik
šiuo
klausimu reikalinga daugiau
studijų.
Čia reikia įsiterpti, kad nemediciniškai elgiasi tas gydytojas,
kuris turinčiam virš 300 mg9c
cholesterolio kraujuje pataria
vien tik naują vaistą naudoti, ir
tik dėl to, kad jis naujas ir būk
viską sutvarkyjsiąs. Tokio da
lyko nėra. Dar, be to, kiek
vienas kraują liesinantis vais
tas, ypač tas naujasis gali
sukelti labai daug negerumu,
dargi labai rimtų, net mirtinų.

O kai t a s ligonis, imdamas tą
naują vaistą, ima nuo to vaisto
apakti, jis kreipiasi pas kitą
gydytoją, kuris ištyręs kraują
randa dar ir kepenų pakenkimą NEW YORKAS, N.Y. los absolventas Aleksandras
Maldutis. Jo be priekaišto geras
sukeltą to vaisto. Tada su liesa
MINI KARIUOMENĖS
lietuvių kalbos vartojimas ir
d i e t a ir, p a l y g i n t i , mažai
ŠVENTĘ
laisva sceninė laikysena šioms
kenksmingu vitaminu niacinu
pareigoms
atlikti pasigėrėtinai
ir avižų dribsniais pasigėrėtinai Kiekvieneriais metais po visą
sunormuoja kraujuje choleste laisvąjį pasaulį išsisklaidę lietu tiko.
Žodį tardamas Lietuvos gen.
rolį.
viai, ypač kariai, stengiasi konsulas Anicetas Simutis
AHA konferencijoje teisingai paminėti Lietuvos kariuomenės
kalbėjo: „...Mes susirinkome
buvo nutarta, kad reikia didelės atkūrimo šventę.
Tenka šiandieną paminėti 70-tąją
šviesos, tiek pacientams (kad jie pažvelgti, pasidžiaugti ir ap
nebūtų skerdyklon vedamais mąstyti garbingus kunigaikščių sukaktį nuo mūsų t a u t o s
avinais — avelėmis), tiek ir Lietuvos karių atliktus žygius ir stebuklo. Stebuklas todėl, kad
tūliems gydytojams (kad jie pagaliau po šimtmečių vergijos įvyko tas, kas normaliomis są
lygomis ir normalia logika
liautųs naujais vaistais, be die 1918 metais iškovojant Lietuvai
negalėjo įvykti. Ir taip šią dieną
tos naujų vaistų prekybininkų laisvę.
mes pagerbiame tuos stebuk
kišenėje sėdėję ir pradėtų da
Šių metų lapkričio 20 dieną 9 ladarius, kurie, nekreipdami
bartinės medicinos žinias kraujo vai. iš ryto sekmadieninė
dėmesio į jokią logiką ir
suliesinimo reikalu savo prak „Laisvės Žiburio" radijo laida,
negalimybę, ryžosi išstatyti
tikoje vykdyti ir tuomi daug ge girdima New Yorke ir artimes savo gyvybę į pavojų, kad
r i a u s a v i e m s pacientams nėse apylinkėse, kuriai vado atgavus savo tautos laisvę..."
patarnauti.)
vauja Romas Kezys, pasveikino
Toliau buvo paskaita, kurią
Pagaliau pasirodė mediciniš savo klausytojus su „Labas
koj spaudoj žinios, kad reikia rytas malonūs lietuviai" ir pri skaitė svečias pirmą kartą
kraują liesinti cholesteroliu iki minė, kad šiandieną y r a atsilankęs New Yorke dr. K.
Ėringis. Jis savo kalbą buvo
180, net iki 160 mg%. Tai jau švenčiama 70 sukaktis nuo Lie
pavadinęs: „Lietuvos kariuo
artėjimas prie ALVUDO skel tuvos kariuomenės atkūrimo.
menė pergalėse, akmens bei
biamos normos — 130.
Tolimesnėje šios „L.Ž." laidoje želdynų paminkluose ir trage
Dabar j a u medicinoje choles girdėjome kariška tema kalbant
dijose". Kalbėjo apie 40 minučių
terolio kiekis kraujuje „žemiau „Kario" redaktorių Balį Raugą
pažerdamas pluoštą žinių iš sa
200" laikomas normaliu. Dar to ir keletą kariškų dainų.
vo asmeninės patirties jam gy
negana: dabar reikalaujama,
Išklausius šią radijo laidą, ne venant ok. Lietuvoje.
kad gerojo cholesterolio (HDL) žiūrint, kad lietus pilte pylė,
Po neilgos pertraukos buvo
kraujuje būtų daugiau negu 35 žmonės skubėjo į Apreiškimo
mg%. Jo kiekis virs 50 laikomas parapijos bažnyčią Brooklyne, sol. Ginos Čapkauskienės dainų
ir operų arijų rečitalis. Solistė
saugiu, o 60-80 apsaugančiu N.Y., į 11 vai. Mišias.
atliko „Benamių daina" — S.
širdį nuo atakos.
Procesijai atėjus prie altoriaus Sodeikos, žodž. B. Brazdžionio,
Kiekvienas per 20 metų su ir Amerikos, Lietuvos ir ramo„Išdykęs r u d e n ė l i s " — B.
laukęs mūsiškis turi išsitirti vėnų vėliavom išsirikiavus alto
Budriūno, žodž. K. Grigaitytės,
savo kraują mažiausiai šių šešių riaus šonuose, šv. Mišių auką
kraujo sudedamų dalių atžvil atnašavo parapijos klebonas „Dainos gimimas" — B. Budriūgiu: cukraus (glucose), šlapimo kun. Jonas Pakalniškis, kun. nio, žodž. H Radausko, „Lai
mės rytas" — J. Govėdo, —
rūgšties (uric acid), ketveriopų Leonardas Andriekus ir kun.
žodž. M. Sims, „Liepsnelė" — J.
riebalų: pilno cholesterolio, Kazimieras Pugevičius. Pa
Govėdo, žodž. L. Andriekaus.
trigliceridų, gerojo (HDL) ir blo mokslą pasakė kun. L. An
„Mano protėvių žemė" — B.
gojo (LDL) cholesterolio.
driekus, OFM. Kadangi tą Budriūno, žodž. B. Brazdžionio,
Už normą laikytinas kraujas sekmadienį buvo ir Kristaus
, Aguonėlės" — J. Gruodžio, žodž.
ne saldesnis kaip 120 mg%, ne Valdovo šventė, pamokslinin K. Binkio,, ,Rugegėlės", žodž. H.
rūgštesnis kaip 6 mg%, ne rie kas sugebėjo šias abi šventes Nagio, „Jaunystė" — G. Gu
besnis: cholesteroliu kaip 130 sugretinti ir jas tinkamai dauskienės, žodž. J. Aisčio, arija
mg%. trigliceridais — 150, LDL apibūdinti. Pamokslo pradžioje
— 160, HDL — ne liesesnis kaip jis kalbėjo: „...Šiandieną šiose iš op. „Madame Butterfly" — G.
35 mg% — dar geriau, jei jo bus Mišiose, minėdami Lietuvos Puccini, arija iš op. „Romeo ir
virš 50, o tikrai širdį nuo atakos kariuomenės atstatymo 70-tą- Julija" — C. Gounod ir „bisui"
apsaugančiojo siekis turi būti to sias sukaktuves, mes jautriai J. Stankūno kompoziciją.
Tenka labai ir labai apgailes
gerojo (HDL) cholesterolio prisiminsime jos organizatorius,
tauti, kad šio sol. G. Čapkaus
kiekis — virš 80 mg%.
vadovus ir paprastus kareivė kienės rečitalio klausėsi tik ne
Dabar visa spauda, tiek medi lius, prašydami Aukščiausiąjį
ciniška, tiek šiaip žmonėms gyviems palaimos, o mirusiems daugiau kaip 100 asmenų. Visi,
kuriuos lietus išgąsdino, turėtų
skirta, gausiai rašo apie choles amžinos šviesybės..."
labai ir labai gailėtis. Panašaus
terolio įtaką širdies arterijoms.
Šios parapijos choras gražiu lygio koncertai lietuviškose
Nuolat paduodamos vis naujes giedojimu praturtino šv. Mišių
nės žinios tuo reikalu. Jų pasi auką ir maldingam susitelki salėse retai girdimi.
Solistę pianinu palydėjo gar
savinimas tinkamiau saugo mui nuteikė į Mišias susirin
širdį nuo perankstyvos atakos. kusius. Choras giedojo „Kara sus pianistas, kuris niekuomet
Neatsilikime ir mes. Faktai lienės garbei" Mišias, parašytas neatsisako lietuviams patalki
tegul išjudina net labiausiai sovietinėje Lietuvoje gyvenan ninkauti, William Smiddy. Jo
nerangų mūsiškį. O tokių mes čio komp. kun Gedimino Šukio. palyda tokia tobula, tokia
turime gyvą peklą. Štai viena Aukojimo metu girdėjome „Mal jautri, kad jo palydos gali
„dešrų, kiaulienos ir taukų" da už tėvynę" — J. Dambraus pavydėti kiekvienas solistas,
mėgėja skundžiasi negalinti ko, o Komunijos metu viešnia iš solistė.
Abiem menininkam buvo
valgyti ALVUDO dietos: „Kaip Kanados solistė Gina Čapkausjūs galite apsieiti su vien žuvimi kienė giedojo „Ave Maria" — C. nuoširdžiai paplota. Sol. G. Čapir žuvimi — aš vemiu tokį Gounod — J.S. Bach. Mišių kauskienei įteikta gėlių
valgį". Nors jos širdis jau ant pabaigoje buvo sugiedota Lie puokštė, o ir pianisto W. Smid
siūlo kabo, ji vis vien ožiuojasi: tuvos himnas ir „Marija, Mari dy atlape „pražydo" graži gėlė.
Visas šio minėjimo išlaidas
„Nors ir suklupsiu, bet nepasi ja". Chorui vadovavo ir solistą
padengė Juozas Matiukas.
duosiu..."
vargonais palydėjo muz. Vikto
Sceną įvairiais lietuviškais
Tokiems ir panašiems nieko ras Ralys, kuris taip pat
simboliais
išpuošė Paulius
nesako tylios širdies atakos: išeinant iš bažnyčios išlydėjo
p r i e š m e t u s Chicagos bur vargonais grodamas ištrauką iš Jurkus.
Visi panašios rūšies minėji
mistras, dabar kitas aktyvus J. Sibelius „Finlandia".
politikas čia sukniubo savo dar Tolimesnė minėjimo dalis mai nori ar nenori ilgiau
bovietėse. O ten Argentinoje vyko Apreiškimo bažnyčios užsitęsia. Kyla abejonė, ar
b i l i j o n i e r ė vos 37 metų salėje. J sceną atnešus ir pager b ū t i n a juos dar daugiau
sulaukusi maudyklon eidama, o bus vėliavas, N. Yorko skyriaus prailginti, visiems programos
čia tūlas mūsiškis lovoje gulė „Ramovės" pirm. A. Vakselis, dalyviams, bilietų platintojams,
damas staiga neteko savo mo atidaręs minėjimą, pakvietė bare dirbantiems ir t.t., kiek
toro. O kiek neminimų tokių at kleboną kun. J. Pakalniškį vienam atskirai dėkojant?
sitikimų — jų gyva gausybė! sukalbėti invokaciją. Sugiedojus Manau, kad pakaktų bendros
Todėl kol dar laikas nebūkime himną ir tylos minute pagerbus padėkos, tuo minėjimus sutrum
paiki: nuo vien dejavimų, ašarų, žuvusius už Lietuvos laisvę, A. pinant 20 ar net 30 minučių.
saviškių atsisveikinimų eikime Vakselis paminėjo, kad New Reikėtų pagalvoti. Šį minėjimą
prie veiklos, kuri užtikrintų, Yorke dar gyvena du savano rengė N.Y. ramovėnai, birutikad nė vieno lietuvio motoras riai: Petras Jurgėla ir Alfonsas ninkės, šauliai ir šaulės.
p. palys
nesustos ėjęs tol, kol vyras Koncė. Deja, jie dėl nesveikatos
nesulauks 80, o lietuvė 85 metų minėjime dalyvauti negalėjo.
amžiaus. Ir dar kas svarbiausia: Programai vadovavo jaunuolis
NAUJA TVARKA
nė vienas mūsiškis per savo ne Maironio šeštadieninės mokyk
AUTOMOBILIAMS
rangumą neturi virsti žolele, dėl
arterijų priskretimų gavęs para
Chicagoje nuo gruodžio 1 d.
lyžių (stroką) ar dėl širdies kitą niekinant. Laikas liautis įsigali žieminė automobilių
arterijų sklerozės tapęs visišku gomuriui tarnavus ir dėl to be statymo tvarka 100 mylių
invalidu. Dabar medicina gali laiko savo motoro netekti. Su- miesto gatvėse. Gatvių ir sani
padėti, tik mes priimkime jos imkime save nagan ir visu tarinis departamentas paskelbė,
pagalbą.
ĮOOT pildykime dabartinės me kad iki balandžio 1 d. numaty
I š v a d a . Gyvename įdomiau dicinos nurodymus. Tik taip tose gatvėse, kurios pažymėtos
sius laikus savo gyvenime. Pri elgdamiesi sulauksime tikrų a t i t i n k a m a i s ženklais, ne
galima statyti automobilių nuo
spaustieji
kelia
galvas. prošvaisčių savo gyvenime.
Nenuleiskime ir mes jų. Gana
Pasiskaityti. Wall Street 3 vai. ryto iki 7 vai. ryto. Padi
vergauti savo liežuviui, vienas Journal Report, Nov. 17, 1988. dinama pabauda už šios
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tai. 471-3300; raz. 442-8297

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS — ŠiRDIES LIGOS
7722 S. Kedzie Ava.,
Chicago. III. 60652
Pirm., antr.. ketv. ir penkt.
pagal susitarimą
Cardiac Diagnosis, Ltd.
Marquette Medicai Building
6132 S Kedzie
Chicago, IL 60629
Tel. 436-7700

RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D
S. PRASAD TUMMALA, M.D
SURENDER KUMAR, M.D.
širdies ir Kraujagyslių Ligos
Valandos pagal susitarimą
Namų 584-5527

DR. ALGIS PAUUUS
ORTOPEDINĖS LIGOS
CHIRURGIJA
6132 S. Kedzie, Chicago, III.

Tel. 925-2670
1185 Dundee Ave., Elgin. III. 60120

Tel. 742-0255
Valandos pagal susitarimą

DR. L. D. PĖTREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA
9055 S. Roberts Rd.. Hickory Hills, lb]
1 mylia Į vakarus nuo Harlem Ave.
Tel. 598-4055
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
(Kalba lietuviškai)
OPTOMETRISTAS
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
..Contact lenses"
2618 W. 71 st St. — Tel. 737-5149
Vai pagal susitarimą Uždaryta treč
Dr Tumasonio kabinetą perėmė

T. RAMA, M.D.
Specialybė — Chirurgija
2454 West 71 St Street
Tel. 434-1818 — Rez. 852-0889
Vai.: pirm . antr ketv ir penkt.
3 iki 7 v.v Tik susitarus

DR. ANTANAS G. RAZMA
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos
2636 W. 71st. St., Chicago, III.
Tel.: 436-0100
11800 Southwest Highway
Palos Heights. III. 60463
(312)361-0220
(312)361-0222

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATO CHIRURGIJA
2656 W 63rd Street
Vai • antr 1-4 v p p ir ketv 2-5 v p p
v
šešt pagal susitarimą
Kabineto tel. 776-2880, raz. 448-554S|
EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C.
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas
Kalbame lietuviškai
6165 S. Archer Avo. (prie Austm)
Valandos pagal susitarimą
Tai. 585-7755

Riebios, liesos karvės ir

JUODAS GAUBTAS
Rašytojas Jonas Avyžius (gim.
1922 m.), daugelio knygų auto
rius, apdovanotas įvairiomis
premijomis, jų skaičiuje ir leni
nė 1971 m., „Liter. ir meno" sa
vaitraštyje (Nr. 46) rašo: „Šią
vasarą ištisai m u s lydėjo
malonūs sapnai: visą laiką re
gėjom septynias riebias karves,
kaip biblinis pranašas. Bet
niekas negali laiduoti, kad il
giau neprabudę, nesusapnuo
sime septynių liesų karvių..."
Tikrai nelaukti, labai įdomūs
įvykiai vyko sovietinių rusų
okupuotoje Lietuvoje. Juos ati
džiai seka ir išeivija, greitai
sužino, kas dedasi Lietuvoje.
Apie tai tuojau praneša ne tik
mūsų spauda, radijas, bet ir
t a r p t a u t i n ė spauda, žinių
agentūros.
Štai kai kurios „riebios" kar
vės. Leista viešai iškabinti tau
tines vėliavas, valstybės ženklą
Vytį, Vyčio kryžiaus, Gedimino
stulpų emblemas. Nebedraudžiamas viešai giedoti Lietuvos
himnas. Grąžinama Vilniaus
katedra ir kelios kitos bažnyčios
tikinčiųjų kultui, duodami lei
dimai atkurti kai kurias pa
rapijas, p a s t a t y t i
naujas
bažnyčias priemiesčiuose, kur jų
nebuvo, pradėti žmoniškiau
traktuoti Lietuvos dvasininkai,
prideramu būdu respektuo
jamas kardinolas, kaip ir nebe
sigirdi šiurpių žinių apie
tikinčiųjų persekiojimą. Išlei
džiamas religinis laikraštis...
Lietuvių kalba savo tėvynėje
pradėjo atgauti jai prideramą
vietą. Stiprinamas jos mokymas
mokyklose, plečiamas Lietuvos
istorijos dėstymas teisingesne
istorinių įvykių interpretacija.
Pasmerktas lietuviams tiek
daug žalos padaręs Stalino
režimas, reabilituojami trem
tiniai, kai kur palankiai spren
džiamas atimtos nuosavybės
klausimas, tiriami masinių
žudynių įvykiai, ieškoma jų
kaltininkų.
Pasikeitė
ir
oficialiosios spaudos veidas. Ji
su maža išimtimi pasidarė atvi
ra (glasnost), drąsi. Nenuostabu,
kad pakilo laikraščių tiražai ir
ėmė trūkti popieriaus jiems
spausdinti.

LIETUVYBĖS UGDYMAS AMERIKOJE PRIEŠ
ANTRĄJĮ DIDĮJĮ KARĄ

neturi spręsti Lietuvos TSR
valstybinės kalbos ir pilietybės
statuso pakeitimo". Vadinasi,
Lietuvos reikalus turėtų tvarky
ti ne lietuviai, o tautinės
mažumos. Atsišaukimą pasi
rašiusių skaičiuje yra tokios pa
vardės: V. Antonovas, A. Gelbachas, V. Melnikovas, S.
Peško, S. Reznikas, V. Sinicynas, V. Žukovskis ir pan.
„Liesų karvių" sąrašas labai
ilgas. Štai keletas jų apraiškų.
Nežiūrint „laisvėjimo", pa
grindiniai Lietuvos saugumo or
ganai — slaptoji KGB milicija,
tvarkos milicija ir, žinoma, ka
riuomenė yra Maskvos rankose.
Du trečdaliai Lietuvos miestų
milicijos yra rusai. Lietuvos
milicijos mokykla Vilniuje
veikia tik kaip Minsko aukšto
sios milicijos mokyklos Vilniaus
fakultetas. Dirbama 1983-1986
m. ministerio Fedorenko nusta
tytu metodu. Mokykloje moko
ma tik rusų kalba. Taigi ir tas
trečdalis lietuvių negali
mokytis gimtąja kalba. Lietuvių
kalbos, kaip dalyko, dėstymą
numatoma įvesti tik nuo
1989.IX.1, ir tai tik lietuvių
tautybės grupei.

metų spaudoje ginčijosi dėl jų
pačių kultūrinio nuosmukio.
1956 m. „Draugas" Nr. 67
išspausdino mano straipsnį apie
Marianapolio židinio svarbą ir
būtiną reikalą jį tvirtinti. Jo
steigėjas kun. dr. J. Navickas
net norėjo mane kaip skautinin
ką ir karininką pakviesti Marianapoliui sukarinti (panašiai
į JAV military academies):
įvesti studentams uniformą,
drausmę, rikiuotę, sportą ir
įžiebti dėl Lietuvos laisvės
žuvusiųjų pagerbimo kultą prie
statytino paminklo, panašaus į
Lietuvos Karo muziejaus sode
ly pastatyto, su panašiomis
apeigomis. Esu buvęs muziejaus
konservatorius. Susižavėjęs
tokiu planu, kun. Navickas
sakė, jog galėtų duoti man ir šei
mai butą su valgiu, bet be algos.
Jis ir kun. Jakaitis vasarą
važinėdavo į lietuvių parapijas
ir prikalbindavo čia gimusius
jaunuolius eiti mokslą Mariana
poly, kur anuomet mokėsi tik
tai keletas kitataučių. Mariana
polio studentai eilę metų leido
labai vertingą „Studentų žodį".
Berods, 1951 m. Marianapolio
dir. kun. J. Petrauskas aprodė
man biblioteką, žurnalų ir
laikraščių rinkinius. Radęs
1937-1940 m. „Skautų Aido"
komplektus, prašiau juos man
paskolinti 1 metams. Kun. P. at
sakė, jog niekam daugiau
neskolins. Kodėl? Keletas mūsų
kultūrininkų pasiskolino, bet nė
vienas savo knygose ar raši
niuose nepaminėjo, kur jie
šaltinius rado. „Mes tik norė
jom, kad paminėtų šaltinius,
gautus iš Marianapolio bibliote
kos, nes po nepriklausomos
Lietuvos valstybės žlugimo jie
niekur kitur tokių šaltinių
nerastų". Po ilgų prašymų
pagaliau kun. P. sutiko priimti
mano pasižadėjimą raštu
sugrąžinti „Sk. Aido" rinkinius
po 12 mėnesių. Jie man buvo
labai reikalingi ruošiant (per 28
metus) stambų veikalą „Lietu
viškoji skautija."

Kaip Dariaus ir Girėno skry
buvo šitaip" ir papasakodavo,
PETRAS JURGELA
džio per Atlantą rėmėjų vyr.
kaip iš tikrųjų buvo. Įsidėmėjau
komiteto ir jų paminklo staty timų laidų. Tuo būdu jis patei didelį tautišką darbą vykdo. smulkmenas, datas, paminėtus
mo sekretorius ir propagandos kė lietuvių visuomenei netoli Tarp kitko jos uoliai moko vai asmenis ir k t . „ L i e t u v o s "
vedėjas 1932-1935 metais pusės milijono lietuviškų kus patriotiškų dainų, deklama komplektus turėjo tik socialis
straipsnius šio skrydžio ir pa knygų, kurios ypač anais laikais cijų, parengia vaidinimus ir ki tų d i e n r a š t i s „Naujienos".
minklo reikalais siųsdavau svarbų darbą atliko tautos tais būdais stiprina lietuvybę. R e d a k t o r i u s P. Grigaitia,
įvairių srovių laikraščiams. To švietimui, kartu keldamos ir Už tat visuomenė ir gerbia jas* aepaisydamas mudviejų smar
dėl buvau sudaręs su jais gerus tautišką lietuvių susipratimą. sunkiomis sąlygomis palaikan kių susikirtimų spaudoje, leido
santykius.
man redakcijoje studijuoti
Šis vyras 1909 m. buvo užsi čias lietuvybę.
Mano straipsnį „Du žymūs mojęs net pirmą Lietuvišką En
Kazimierietės veda ir vienin „Lietuvą" ir nusirašyti, kas
švietėjai apdovanoti Lietuvos ciklopediją leisti ir jau buvo tam telę lietuvių ligoninę (penkių man buvo įdomu. Suredagavau
ordinais" 1933 m. išspausdino reikalui išleidęs apie 1400 dol. aukštų rūmus, kur yra vietos didelio formato leidinį „Antanas
Draugas, Darbininkas, Vienybė, Bet tikslas nebuvo pasiektas — šimtui ligonių). Ši įstaiga gerai Olšauskas ir „Lietuva", 55 psl.,
Amerikos Lietuvis ir Dirva ne dėl leidėjo priežasties. įrengta, švari ir gerai tvarkoma. 1934. Bačiūnas jį išspausdino
birželio 16 d. nr. 24. Štai „Lie Enciklopedija būtų apvaini Ja mielai naudojasi lietuviai ir savo spaustuvėlėje. Be mano
tuvos ** «• • ~"
kavus lietuvių literatūrą, kurią kitataučiai. Ji atsiėjo daugiau rašinių „Antano Olšausko gyve
vyriausybė vis suranda Ameri Olšauskas gausiai praturtino. kaip 400,000 dol. (tik pusė nimo apžvalga ir nuopelnai
lietuvių t a u t a i " ir „Lietuva" —
koje daugiau asmenų, kurių
Tačiau šis garsus leidėjas išmokėta).
didis
tautos švyturys , savo
nuopelnai lietuvių tautai yra pralobo ne iš to darbo. Tarpinin
Lietuvos vyriausybė aukštai
visuomenei gerai žinomi. Ta kaudamas nuosavybės, laiva įvertino kazimieriečių darbus, atsiminimus apie A. Olšauską
garbė ir šį kartą tenka didžiau korčių pardavimui ir pinigų nuopelnus ir jų viršininkės parašė Lietuvos pasiuntinys
siai lietuvių kolonijai — Chica- siuntimui, jis ilgainiui net savo triūsą-, tat vienuolijos 25 metų ministeris B.K. Balutis ir kele
gai. Antanas Olšauskas (Olševs- banką įsteigė, kuris ilgai ir sukakties proga apdovanojo tas senų veikėjų.
kis) Lietuvos vyriausybės gerai gyvavo iki didžiojo karo. Motiną Mariją Gedimino or
Prašomų konkrečių žinių apie
apdovanotas Vytauto Didžiojo Sumažėjęs biznis privertė dinu.
seserų kazimieriečių vienuolijos
ordinu. Jis gimė 1863 birželio
Olšauską išparduoti visus savo
Ordinus įteikė Lietuvos mi- darbus ir apie jos vadovės
13 Lietuvoje. 1889 atvyko\. , didelius turtus ir teisingai at
nisteris B.K. Balutis: A. Olšaus nuopelnus suteikė Motinos
Chicagą, dirbo spaustuvėje, siskaityti su indėlininkais. Tai
kui birželio 13 d., o Motinai Marijos padėjėjos.
žemės ūkyje, stiklų fabrike ir garbingas žmogus.
Prieš įteikdamas Motinai Ma
Marijai — birželio 14 d. Ta pro
pardavinėjo po namus lietuviš
Antras žymus Amerikos lietu ga buvo iškelta puotos abiem rijai Gedimino ordiną (trečiojo
kas knygas, kol 1893 m. birželio vių švietėjas tai amerikiečių
laipsnio, ant kaklo, kaip ir A.
apdovanotiem veikėjam."
mėn. ėmė leisti neužmirštamą lietuvių švietimo „ministerė"
Tik straipsnio. Man teko Olšauskui), ministeris Balutis
Tautinės Lietuvos vėliavos ,Xietuvą". Pradžioj ją pats reda Motina Marija (Kazimiera Kau
garbė dalyvauti abiejose puo pareiškė, jog ir jo dukra baigė
vartojimas ribojamas. LTSR gavo, bet nuo 1895 m. tą darbą paitė, seserų kazimieriečių
seserų kazimieriečių gimnaziją
tose su žmona ir tarti žodį.
aukš. tarybos prezidiumo nuta pavedė Šernui (J. Adomaičiui), vienuolijos įsteigėja ir ilgametė
Juozas J. Bačiūnas (vėliau Pa Kaune. Ši žinia palydėta gau
rimas reglamantuoja, kad kurį dr. V. Kudirka pasiūlė. vadovė). Ji milžinišką švietimo
saulio Lietuvių Bendruomenės siais plojimais.
tautinė vėliava „negali būti Nuo 1912 m. „Lietuvą" reda aparatą sukūrė. Šioj vienuolijoj
Gedimino ir Vytauto Didžiojo
p-kas) buvo pakvietęs keletą
didesnė už TSRS ir LTSR vals guoti pakvietė adv. B.K. Balu yra apie 500 lietuvaičių (100 rašytojų bei žurnalistų aprašyti ordinai buvo penkių laipsnių —
tybines vėliavas", ir, gink tį, kuris 1919 m. buvo Tėvynės Lietuvoje). Iš jų apie 50 yra A. Olšausko veiklą. Jie bandė penktas buvo žemiausias.
Dieve, negali kabėti iš kairės pasauktas į aukštesnę tarnybą. baigusios aukštąjį mokslą, o su juo kalbėtis, klausinėjo įvai
Išeinant iš kazimieriečių
pusės — ji gali būti greta tų Sio redaktoriaus vedama „Lie apie 250 dar tebelanko univer rių dalykų, bet Olšauskas nieko aukšt. mokyklos salės, susiti
vėliavų iškabinta tik paskuti tuva" net šešiais tūkstančiais sitetus. Ateityje iš jų bus rimtos neatsakė. Po to Bačiūnas tikino, kau su pažįstamais dr. Kaziu
nioji. (L. ir M. Nr. 46). Lietuvos egzempliorių vedė lietuvių pedagogės. Bet ir dabar jos veda jog aš sugebėčiau prašnekinti Drangeliu (santariečiu) ir dr. Jo
Vytis jokiu būdu negali pakeis visuomenę tautiniu keliu ir su 25 parapines lietuvių mokyklas Olšauską ir aprašyti jo veiklą. nu Greičiūnu (kovingu ateistu)
ti „kūjo su pjautuvu". Ir Lie dideliu įkarščiu rūpinosi svar su 6,000 berniukų ir mergaičių Prašau paminėti O-ko darbus, ir paklausiau, kaip jiems patiko
tuvos (Kudirkos parašytas) him biausiais mūsų tautos reikalais. ir 4 aukštesnes mokyklas: dvi datas ir kt. Nuėjęs pas Ol-ką, seserys kazimierietės ir jų
nas tegali būti giedamas kaip „Lietuva" buvo atkakli lietuvy mergaičių akademijas (Chica- pasikalbėjom šiaip įvairiais vadovė, o taip pat patriotiškos
bės gynėja ir kovojo dėl Lie goje ir Philadelphijoj) ir dvi (dve
„tautiška giesmė".
klausimais. Po to paklausiau jį dainos, tautinu.i šokiai ir kt.
Skelbiamos kai kurios laisvės tuvos laisvės. . .
jų metų kurso) komercijos apie vieną, kitą, įvykį iš jo pra Jiedu, lyg susitarę, pakeltu tonu
mokykloms, bet jas tvarko ne
Olšauskui bankrutuojant, ji mokyklas Chicagoje. Aukštes eities — iškraipytą, neteisingą. atsakė: „Mes niekad nemanėm,
Lietuvos savivalda, o Maskva. buvo leidžiama J .J. Bačiūno ir nėse mokyklose mokosi apie 400 Jis susijaudinęs sakydavo: „Nie kad čia yra toks lietuvybės
Disertacijos teberašomos rusų Pajausko, o kai ją ėmė (jau lietuvaičių. Tat kazimierietės ko panašaus, ne taip buvo, o židinys!" Priminiau, jog ne
Be to, tuomet Marianapolio
kalba. LTSR vyriausybė neturi dienraštį) leisti bendrovė, deja,
archyve
buvo įvairių JAV lietu
reikėjo bijoti anksčiau čia
vių įstaigų, draugijų bei organi
teisės kurti naujų aukštųjų mo neatsirado įpėdinių su tokiais
atsilankyti.
kyklų ar uždaryti veikiančias gabumais kaip jos buvęs leidė
Beveik visi seserų kazimierie zacijų protokolai, atsišaukimai,
be Maskvos pritarimo. Nelei jas Olšauskas ir buvęs redakto
čių židiniai jau užgeso. Tik kunigų veikėjų ir org-jų suvažia
džiama betarpiškai bendrauti rius Balutis, ir laikraštis 1920
Chicagoje išliko viena aukšt. vimų fotografijos ir kt. Aukš
su kitų šalių mokyklomis. m. buvo palaidotas.
mokykla, kurią labai pamėgo čiau pavaizduotam laikotarpy
Negalimi bet kokie lietuvių
kitatautės . Marijonų kolegija buvo labai mažai šviesuolių.
Olšauskas išleido net 133 viso
ryšiai su laisvuoju pasauliu be kiausio turinio knygas, kuomet
Kada gi mes pasisemsi r i va
jaunuoliams Marianapoly žlugo
Drąsiai kovojama prieš Lie Maskvos žinios. Muitinės tik jos lietuviams buvo labiausiai
sinės
stiprybės iš liet
».
ir tebeveikia tik aukštesnioji
tuvos žemės, vandenų, oro taršą. Maskvos žinioje. Nieko nega reikalingos, iš viso, manau, apie
knygyno
kūrėjo
A.
Olšausko,
iš
mokykla, kurią aukštai įvertina
Susikūrė eilė naujų pozityvių lima įvežti ar išvežti be jų 210,000 egz. Taigi jis davė
kitataučiai. Tokia tragedija Motinos Marijos įsteigtos lietu
organizacijų, klubų, atstatomi leidimo. Išeivijoje išleistos milžinišką knygyną mūsų
įvyko tuo metu, kai Amerikon vaičių Šv. Kazimiero vienuoli
nugriauti paminklai. Pasireiškė knygos tebedraudžiamos įvežti. tautai, kuri tų knygų dėka
sugūžėjo arti šimto tūkstančių jos ir iš marijonų tautiškai
teisingas Lietuvos aneksijos O kokiu nors būdu patekusios žymiai apsišvietę, sukultūrėjo ir
nepriklausomosios Lietuvos kultūrinės kūrybos.
1941 m. vertinimas, viešai pa laikomos „specfonduose". Tiesa, daugelis lietuvių to dėka iš
augintinių ir kovotojų dėl Lietu
R e d . p a s t a b a . Dedame
skelbti Molotovo-Ribbentropo iš jų kai kurios perkeltos į trūko iš fabrikų ir sėkmingai
vos laisvės. Tarp jų daug straipsnį kaip senovei prisimi
pakto gėdingi dokumentai. bibliotekas, bet tik tos, kurios nuėjo kitų profesijų keliais. Be
kunigų, mokytojų, profesorių, nimus, nors jie vaizduoja tik
„nebeturi
didesnės
reikšmės".
O tas „bet" — tai „liesos kar
to, Olšauskas pardavė apie Prie A. Olšausko banko. Iš kairės: O. Vėjelis, rinkęs lietuvių fotografijas ir rašytojų, poetų, karininkų. epizodinės praeities lietuvių
Daugelis šių kultūrininkų eilę gyvenimą.
vės", kurių taip pat būtų galima Pašto -yšiai griežtai Maskvos ži 200,000 lietuviškų knygų sve- autografus Lietuvos muziejui, A. Olšauskas ir P. Jurgėla.
priskaičiuoti daugybę. Pirmiau nioje, laiškai cenzūruojami dar
sia Lietuvos persitvarkymo daugiau, kaip anksčiau. Gele
,,Pequodas" išsitiesė atsiskirdamas nuo banginio.
tai vien tik mano nuomonė.
sąjūdžio, pagrindinės organiza žinkelių ir plentų tarnybos tik
Pasirodė įtvaras, traukdamas pusiau apskritą
Klausimas: kas yra ir kur randamahanginio
cijos veikla ribojama Maskvos ir maskvinės. Apie 90% didžiųjų
gabalą pirmojo taukų sluoksnio. Kadangi taukai supa oda? Jau žinome kas yra jo taukai. Jie panašūs į pir
HERMAN MELVILLE
vietinių komunistų, kurių eilėse įmonių yra „sąjunginės",
ir vynioja banginį tartum apelsino luoba, gali būti mos rūšies jaučio mėsą, tik kiek kietesnė, elastiškesnė
slypi dar nemaža stalinistų. ruošiamasi statyti dar daugiau
ROMANAS
nuplėšiami nuo kūno plačiomis spiralėmis, panašiai, ir kompaktiškesnė. Jų storis įvairuoja tarp aštuonių
Maskva stengiasi
sąjūdį įmonių, kurios blogins ir dabar
kaip nulupami apelsinai. Nuolatinis gervės traukimas ir netgi ligi dvylikos colių.
Išvertė P. Gaučys
skaldyti ir tai jai kai kuriais at labai blogus ekologinius
vertė gyvulį sukaliotis aplink save vandenyje ir taukų
Būtų juokinga kalbėti apie taip standžią odą bet
vejais vyksta. Jau atsirado nuo reikalus.
atraiža lygiai ir vienodai atsiplėšdavo, sekdama Stubbo kokio kito gyvulio atžvilgiu, ir vis tik nėra kito stan
monių skirtumai tarp sąjūdžio
Maskva kursto nelietuviškas
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ir Starbucko padarytas įpjovas. Kai taukų atraižos daus daikto aplink banginio kūną. Danga, supanti bet
ir partijos vadovų. Neseniai ok. tautines mažumas. Šiam reika
LIII. Pjaustymas
galas pasiekė stiebo viršų, gervė buvo sustabdyta ir kokį gyvulį, jeigu atitinkamai standi, tegali būti
Lietuvos laikraščiai paskelbė ži lui Vilniuje steigiamas Lenkijos
Tai buvo šeštadienio naktis... Ir koks buvo sekma kurį laiką milžiniška masė varvindama kraują švyta vadinama oda, ar ne tiesa? Tiesa, kad nuo nepažeisto
nią apie naujos „persitvarky konsulatas ir Lenkų informa
vo tartum kabėdama padangėje.
negyvo banginio paviršiaus gali būti nulupta nepapras
mo" organizacijos įkūrimą. Tas cijos biuras. Įvestos lenkiškos dienis! Sekmadienio poilsis ne bangininkams skirtas.
Tada
vienas
perstekininkas
išėjo
į
priekį
su
ilgu
tai plona ir permatoma substancija, labai panaši žu
„sąjūdis" turi tris vardus lietu laidos per Vilniaus radiją. „Peąuodas" pavirto savotiška skerdykla, o jūreiviai
ir
aštriu
įrankiu,
vadinamu
„abordažo
kardu",
ir
su
vies uodegos klijams, bet kuri yra tokia švelni ir lanks
vių, rusų ir lenkų kalbomis) — Vilniaus spaudos kioskai yra mėsininkais. Galima buvo pagalvoti, kad mes ruošėmės
maniai
prakirto
milžinišką
skylę
kabančios
masės
ti, kaip atlasas, žinoma, dar neišdžiūvusi, nes paskui
„Vienybė", „Jedinstvo" „Jed- užversti iš Lenkijos atsiųstais jūrų dievams atnašauti dešimties tūkstančių jaučių
pačiam
žemutiniam
gale,
kur
buvo
įspraustas
antras
susiraukia, sukietėja ir lūžta. Be to. ji yra permatoma,
nosc". Jo įkūrimu norima nuo puošniais žurnalais bei laik auką.
skrysčių
kablys.
Po
to
tas
pats
vyras,
pataręs
visiems
kaip jau sakiau, ir kai ją uždeda ant spausdinto
. Pirmiausiai buvo iškelti ant didžiojo stiebo milži
Persitvarkymo sąjūdžio atskelti raščiais. Mažoji Lietuva ir toliau
pasitraukti,
smogė
į
masę
kitą
smūgį
ir
padarė
joje
puslapio, gaunu jspūdį, kad padidina raides, tartum
Lietuvos rusus ir lenkus, kurių „Kaliningradskaja oblost". Sov. niški skrysčiai ir pririšti prie didžiosios burės papėdės,
keletą
greitų
įpjovimų,
ligi
apatinė
dalis
vis
dar
tebe
padidinamasis stiklas. Kiekvienu atveju malonu skai
dauguma yra nusistačiusi prieš Gudijoje gyvenantieji lietuviai kur yra stipriausia kiekvieno laivo denio atrama. Vir
buvo
susijungusi
su
gyvuliu,
aukštutinė,
vadinama
tyti apie banginius, galima sakyti, su jų pačių akiniais.
lietuvių kalbos paskelbimą vals ir toliau persekiojami, rusinami, vės galas, prasikišęs iš skrysčių, buvo pritrauktas prie
„danga",
liko
atskirta
ir
paruošta
nuleisti
žemyn.
Tada
Bet štai ką aš noriu pasakyti: toji substancija, la
tybine kalba Mat tam tikra gudinami, lenkinami. Eko gervės, ir apatinės dalies milžiniškas įtvaras, sveriąs
gervininkai
vėl
pradėjo
traukti
savo
dainą
ir
tuo
tar
bai plona, panaši žuvies uodegai, kuri ištisai supa
minėtų tautinių mažumų dalis nomiškai Lietuva vis dar ne kokius šimtą svarų, ant kurio kabojo didelis kablys,
pu,
kai
buvo
iškertama
ir
pakeliama
antroji
taukų
banginį, turi būti laikoma kaip odos oda, nes būtų juo
turėtų išmokti kalbėti lietu mažiau išnaudojama. J. Avy pakibo nuleistas virš banginio.
atraiža,
pirmoji
buvo
nuleidžiama
didžiuoju
liuku
į
kinga tvirtinti, kad milžino banginio oda yra plones
Ir tada, stovėdami ant paruoštų skirtingo aukštumo
viškai, ko jie nenori. Atsi žiaus žodžiais, „kiekvienas
atal a
P ' vadinamą „taukų kambariu", kur daugelis nė ir švelnesnė už ką tik gimusio kūdikio odą.
šaukime, be ko kita, sakoma: mūsų turi savo rusą". Naujoji pastovų, Starbuckas su Stubbu, ginkluoti ilgom lope- P
rankų
gabiai pradėjo vynioti taukų dangą, panašią į
Prileidžiant. kad taukai yra banginio oda, kai ta
„Vienybė mano, jog kalbų vals sovietinė konstitucija būsianti tom, pradėjo banginio kūne pjauti skylę, tiesiai virš
gyvą
susiraizgiusių
gyvačių masę.
oda duoda šimtą statinių aliejaus, kaip yra didelio spertybingumo
ir
pilietybės labai nepalanki sąjunginių abiejų pelekų ten įbesti kablį. Išpjovę skylę, savo lope
Taip darbas tęsiamas, abu skrysčiai iškelia ir nulei minio banginio atveju, ir turint galvoje, kad kiekio
klausimą respublikoje turi respublikų požiūriu: būsianti tom nubrėžė plačią, pusiau apskritą vagą aplink ją ir,
džia,
suka gervę ir banginj, jūreiviai dainuoja, taukų atžvilgiu arba, geriau pasakius, svorio atžvilgiu šis alie
spręsti tik demokratiškai dar daugiau sustiprinta Mask įbedus kablį, įgula, dainuodama laukinę dainą, paleido
kambaryje
vyrai vynioja, karininkai įsakinėja, laivas jus ištirpdytas tesudaro tik tris ketvirtadalius, o ne
išrinkta iš dvejų rūmu sudaryta vos galia. „Sąjūdžio žinios" (Nr. į darbą gervę.
braška, visi vyrai retkarčiais nusikeikia.
visumą paviršiaus, iš to galima suprasti milžiniškumą
taryba su lygiu lietuvių, lenkų, 42) rašo: „Virš Lietuvos kabo
Tuojau laivas pakrypo ant šono, visi jo varžtai ir
šitos gyvos masės, kai dalis jos odos duoda ištisą ežerą
rusų, baltarusių, žydų ir kitų juodas gaubtas, kurį norima vinys atrodė iššoks, tartum seno laivo poliarinių ledų
LIV. Danga
tautybių deputatų atstovavi vieną dieną nuleisti ant mūsų sukaustyti, visa traškėjo ir rodėsi tuoj sprogs. Laivas
Kiek tai liečia banginio odą, jūroje esu ginčijęsis aliejaus. Skaitant, kad dešimt statinių sudaro toną,
mes turime dešimtį tonų aliejaus iš trijų ketvirtadalių
mu... Todėl dabar Lietuvos TSR galvų".
vis labiau lenkėsi prie
banginio,
ligi galiausiai— pasisu
prityrusiais žvejais, o žemėje su mokytais gamti
x
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r
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Aukščiausioji Taryba kol kas
b . kv. I girdo ūmus trakštelėjimas ir su švilpiančiu ūžesiu ninkais. Mano nuomonė pasilieka nepasikeitusi, bet banginio odos.

BALTASIS BANGINIS

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gruodžio mėn. 6 d.

70 M. MIRTIES SUKAKTIS
A.A. KUNIGO ANTANO
STANIUKYNO

A. a. kun. A. S t a n i u k y n a s

Šių metų gruodžio 15 d. minė
sime 70 metų nuo kunigo An
tano Staniukyno mirties. Tą
liūdną dieną Švento Kazimiero
seserys neteko tėvo, globėjo,
patarėjo, mokytojo, geradario, o
lietuviai Amerikoje — švento
kunigo, našiai pasižymėjusio
visuomeniniame gyvenime.
Šv. Kazimiero seserys esame
didžiai dėkingos ir įsiparei
gojusios mūsų steigėjui už
neįkainojamą pagalbą organi
zuojant vienuolyną, už uolų
rūpinimąsi mūsų dvasine pa
žanga, už tautinės dvasios
pažadinimą mumyse, už nuola
tinį paraginimą tobulintis
švietimo ir pedagogikos srityse,
už tėvišką rūpestį mūsų gerove,
už pasišventimą mūsų labui
savo patogumų atsižadėjus.
Kaip apibūdinti mūsų karžygį
geradarį? Čia pravartu prisi
minti prelato M. Krušo žodžius,
pasakytus minint kun. A.
Staniukyno 25 metų mirties
metines. Prelatas kalbėdamas
Šv. Kazimiero akademijos
studentėms pasakė: „Įsikūręs
Šv. Kryžiaus parapijoj, Mt.
Carinei; Pa., kun. Antanas Sta
niukynas galėjo ten patogiai
gyventi. Bet ne jam toks
gyvenimas! Jis troško visiškai
pasišvęsti gėriui. Jo vienintelė
mintis — daryti gera artimui".
Kun. Antano Staniukyno gėrio
samprata pasireiškė įvairiais
darbais. Būdamas klieriku Sei
nų seminarijoje sukūrė slaptą
kuopelę tautiškai sąmonei
ugdyti, po šventimų į kunigus
1889 birželio 15, 9 metus dir
bo ne lietuvių parapijose ir čia
skiepijo gėrį, sužadindamas tau
tinę dvasią lietuvių, gyve
nančių už Lietuvos ribų. Gėris
masino jį siekti aukštesnio
išsilavinimo Freiburgo, Romos
ir Jeruzalės universitetuose,

kur įsigijo teologijos doktoratą.
Siekdamas tikro visuomenės
gėrio vyko į Ameriką ir šiame
krašte pasiryžo nepaleisti jokio
dvasinio ar laikinio gėrio, kurį
pajėgs realizuoti. Todėl apsis
prendė priimti kunigų pakvie
timą globoti besikuriančią lietu
vaičių seserų vienuoliją. Trylika
metų pasišventė vienuolėms,
aprūpindamas jas reikiamomis
medžiaginėmis gėrybėmis bei
kultūrinėmis vertybėmis.
Tykiai be triukšmo darbuo
damasis ir perkrautas visokiais
darbais rado laiko savo pamil
tai karitatyvinei veiklai — naš
laičių fondo rinkimui. Kunigai
vertino jo susidomėjimą naš
laičiais, paremdami jo projektą
— lietuvių parapijų bažnyčiose
įrengti a u k ų dėžutes. Kad
norėjo kuo plačiausiai apimti
našlaičių globą, ryšku iš rasto
spalvoto atviruko, kuriame pa
vaizduotas našlaityno pastatas
su įrašu: „Am. Lietuvių Labda
ringosios Sąjungos Našlaičių
Prieglauda Chicagoje". Atviru
ko antroj pusėj išspausdinti žo
džiai: „Jeigu brolis ir sesuo
neturi kuomi apsivilkti, nei kas
dienio maisto, bet jūs kas nors
sakytumėte jiems: eikite sau susišildykite ir pasivalgykite, o
neduotų ko kūnui reikia, kuo
nauda? Taip ir tikėjimas, jei
neturi darbų negyvas y r a
sa%'aime". (Jokūbas 2. 15-17>.
Našlaitynui kun. A. Staniu
kynas nupirko 10 akrų žemės,
kur šiandien stovi seselių kazimieriečių Šv. Kryžiaus ligoninė
ir Švč. M. Marijos Gimimo
parapijos pastatai.
Šioj trumpoj kun. A. Staniu
kyno asmens apybraižoj paliesta
tik žymiausia jo savybė — verž
li
meilė artimui. Gyvenimo
saulėleidžiui atėjus ir svei
katai žymiai pablogėjus, prie
kūno kančių prisidėjo dar
dvasios kančia — kas globos
vienuolyną, kas telks lėšas
apmokėti skolas? Tai dvasios
karžygis, kuris Dievo Apvaizdos
lėmimu be atvangos visą gyve
nimą pašventė artimui. „Kas
globos" — tai jo testamentinis
sielvarto šauksmas!
Ne vienam kunigui jo šventa
atmintis buvo padrąsinimas
sekti juo. Ir atsirado kunigų
ketvertukas: N. Pakalnis, D.
Mikšys, F . Kemėšis ir P.
Serafinas. Kaip jų pavyzdingas
pradininkas kun. A. Staniuky
nas, jie ėjo per parapijas rink
dami a u k a s . Nepraėjus nė
metams po kun. A. Staniukyno

VIKTORAS BARAUSKAS
KYLANTI BALETO
ŽVAIGŽDĖ
Lietuviškoji išeivia vis gali
džiaugtis, turėdama įvairių sri
čių menininkų-aktorių, solistų,
dailaus žodžio kūrėjų. Džiaugia
mės šių sričių vyresniais, bet
ypačiai malonu, kai į lietuvių
sceną įžengia ir jaunieji meni
ninkai. Į amerikiečių teatrus
mums kelias sunkus ir labai re
tai tesulaukiame mūsų meninkų įvertinimo ar kvietimo iš
amerikiečių teatrų. Bet kartais
švystelėja viena kita prošvaistė
ir mūsų talentams.
Šį kartą susipažinkime su ky
lančia baleto žvaigžde-baleto
šokėju Viktoru Barausku. Tai
labai retas atvejis, kad lietuvis
ar lietuvė šioje srityje pasiektų
didesnių laimėjimų, ir labai re
ta, kad vyras lietuvis kultyvuotų baleto meną.
Viktoras Barauskas dar jau
nas, dailiai nuaugęs, gražių
tvirtų muskulų, kaip teigia
Tampoje išeinantis didžiausias
laikraštis „Tampa Tribūne",
įsidėjęs Viktoro Barausko šokio
judesyje įdomią nuotrauką su jo
karjeros trumpu aprašymu. Jis
gimė 1959 metais. Chikagoje bai
gė Brother Rice aukštesniąją
mokyklą, studijas tęsė Circle
Illinois universitete. Bet jį vi
liojo lietuviškoji ir amerikiečių
scena. Ir gal savo tėvelio a.a.
Leono Barausko aktoriaus
talentu žavėdamasis, būdamas
dar tik 15 metų pradėjo studijas
ir klasikinio baleto srityje. Jis
lankė Elizabeth Boisto baleto
studiją. Šoko Joseph Holmes
Dance Theater ir Richard Arv
Conection kompanijose. Turė
jome progos Viktorą Barauską
šokantį matyti ir Lietuvių
Operos statomose operose bei
Lyric operoje. Priklausė Chicago City Baleto companijai.
1988-1989
^
^ m.
^ sezonui Viktoras Barauskas yra pakviestas
šokti St. Petersburg Dance
Theater of Florida, kur jau
turėjo progos pasirodyti

keliuose St. Petersburg Bay
Fronto pastatymuose. Dabar
laikinai grįžo į Chicagą, kur
Lyric operoje atliks solo baleto
partiją Aidos pastatymuose
šiais metais.
Po šių Lyric operoje įsiparei
gojimų, jis sugrįžta į Floridą ir
Dance Theater ruošis pavasario
sezonui. Pirmasis pastatymas
įvyks Ekard Hali Tampoje, c po
to numatyta visa eile pastaty
mų. Viktoras Barauskas, kaip
talentingas baleto šokėjas ir
šioje meno šakoje gerai pasiruo
šęs, dėsto klasikinį ir modernųjį
baletą.
Šia proga tenka pagarbiai pri
siminti Danutės ir akt. Leono
Barauskų šeimą. A.a. akt. Leo
nas Barauskas savo dideliu ta
lentu yra džiuginęs lietuvišką
ją visuomenė, a t l i k d a m a s
įvairius vaidmenis, o taip p a t ir
literatūros vakaruose programas.
Ateinančiais metais minėsime
kovo 14 d. a.a. akt. Leono
Barausko 15 mirties metines.
Tačiau šio žmogaus įnašas į
lietuviškąją sceną lieka ne
užmirštamas. Šeimos rūpesčiais
toliau rūpinosi a.a. Leono našlė
Danutė. Į gyvenimą išleido du
sūnus: baleto šokėją Viktorą ir
advokatą Andrių, kuris dabar
gyvena Kalifornijoje ir sėkmin
gai verčiasi advokato praktika
ir turi savo įstaigą.
Po ilgokos pertraukos Danu
tė sukūrė antrą šeimą su inž.
Vytautas Mažeika. Jie dabar,
gyvendami St. Petersburge, yra
labai aktyvūs visuomeninio dar
bo darbininkai, nuolatiniai
įvairių meninių programų
atlikėjai, neaplenkiantys ir
vaidybinio meno.
Baleto šokėjui Viktorui
Barauskui tenka palinkėti sėkmės, siekiant vis naujų
laimėjimų,
Jurgis Janušaitis

LIETUVIAI, LATVIAI IR
ESTAS PABALTIJO
KONCERTE
Pabaltijo draugija, kuri jau
daugelį metų ruošia trijų tau
tybių atskirus koncertus, švęs
dama savo 30 metų sukaktį,
šįmet sudarė vieną koncertą,
kurio programoje dalyvavo trijų
tautybių muzikai. Koncertas
įvyko lapkričio 6 dieną First
and Second Church of Boston
salėje. Pirmą programos dalį
atliko lietuviai muzikai, smui
kininkė Linda Veleckytė ir
pianinu Saulius Cibas, pagroję
Kazio Banaičio „Sonata D
minor", turinčią tris dalis Andente elegiaco, Allegro attacca,
Epilogue (Andante mosso).
Linda Veleckytė šįmet gavo
magistro laipsnį iš Bostono uni
versiteto, Saulius Cibas,
medicinos daktaras iš profesijos,
muziką studijuoja nuo mažų
dienų ir yra geras pianistas.
Veleckytė turi gerą techiniką
tiek dešinės rankos, smičiaus
traukimo pilnai ji naudodama,
jos judesys yra energingas ir

mirties ir aidas „Kas globos"
buvo išgirstas veikliųjų lietuvių
moterų. 1919 m. kovo 4 d. buvo
sukurta Šv. Kazimiero Akade
mijos draugija. Jos pagalba
vienuolija patyrė stambios
paramos įvairiems vienuolyno
statybos projektams.
Prieš vienuolyno pastato se
nuosius rūmus, kuriuos kun. A.
Staniukynas pastatydino, nuo
1925 m. stovi jo statula.
Teprimena ji mums aukotis
a
r t i m u i , skleidžiant gėrio
Šv. Kazimiero seserys su talkininkais. Vidury sėdi Motina Marija —
Kazimiera Kaupaitė su padėjėjomis; stovi: P. Jurgela ir O. Vilkelis po Dariaus gailestinguosiuis darbus.
ir Girėno paminklo šventinimo Chicagoje.
Sesuo M. Perpetua Gudas

gaidos plaukia lanksčios,
gražios. Jos kairioji ranka
išlaiko smuiką tiesiai, pirštai
laksto lengvai, tiksliai užgau
dami gaidas. Jos dinamika
tiksli, gražus diminuendo bei
crescendo, dainuojančios vir
šūnės. Saulius Cibas turi irgi
gerą techniką, išgaudamas

gražią harmoniją ir dinaminius
niuansus su smuikininke. Buvo
įdomi Banaičio veikalo interpre
tacija. Lengva interpretuoti
seniai parašytą, daugelio atli
kėjų grotą veikalą, bet groti
savo kompozitoriaus, kuris yra
tik grotas savo atlikėjų, nėra
lengva duoti tam veikalui sa
votišką muzikinę mintį ir
formą. Kiekvienas solistas
kitaip interpretuoja liaudies
melodiją. Sonata pilna vidinės
gilumos, kurią interpretatorius
turi išgauti, Banaičiui tipingi
aidų atgarsiai. Abudu muzikai
atliko šį veikalą gražiai.
A.a. smuikininkas Izidorius
Vasyliūnas, dar Kauno konser
vatorijos studentas, gavo ranka
rašytas gaidas iš kompozito
riaus K. V. Banaičio, anuo metu
konservatorijos direktoriaus, bi
sonata buvo atlikta pirmą kartą
Kauno konservatorijos salėje ir
atsimenu paties kompozitoriaus
pastabą: „Banaitis prieš Bram
są nenubluko". Tie žodžiai jam
išsprūdo klausant sonatos, nes
kas gi galėjo tikėtis ko nors gero
iš savo kompozitoriaus. Smui
kininkas Iz. Vasyliūnas sonatos
rankraštį atvežė į JAV ir savo
lėšomis ją išleido. Turime
džiaugtis, sulaukę savo smuiki
ninkės Lindos Veleckytės ir
duoti jai progos daugiau koncer
tuoti savųjų tarpe.
Paskiau girdėjome latvių
tautinį ansamblį Kolibri, kurio
vadovė Anita Kuprisa turi du
bakalaurus iš kompozicijos ir
auklėjimo ir dabar daro ma
gistro laipsnį iš chorinio
dirigavimo. Ansamblį sudarė 3
moteriški ir 3 vyriški balsai,
kurių atlikėjai groja įvairiais
liaudies instrumentais, kaip
kanklėmis. Taip pat ansambly
je buvo violončelė. Ansamblio
dalyviai atliko 14 latvių
liaudies dainų, kurioms buvo
pritaikyti liaudies instrumen
tai.
Didžiausioji nuostaba koncer
te buvo estų pianistas Rein Rannap, kuris yra ir kompozitorius.
Jis atliko estų šių dienų kompo
zitoriaus Arvo Part variacijas,
pavadintas „Alinai" ir kompo
nuotas 1976 m. ir savo vei
kalus. Ištraukos iš veikalo
Nekaltybė ir „Musica Naivissima", be to kompozitorius im
provizavo estų liaudies melodi
jas. Pianistas kuris „glosto"
kliaviatūrą skambindamas švel
niausiai melodijas, atlikdamas
kai kurias dalis savo veikalų.
Koncertas sutraukė daug dau
giau žmonių negu paprastaįnes
suėjo trys tautybės. Koncertas
buvo labai savotiškas muzikos
atžvilgiu,išlaikė susirinkusiųjų
dėmesį, ir po koncerto buvo
įdomių pašnekesių. Tradicinės
vaišės buvo po koncerto.
Elena Vasyliūnienė

CLASSIFIED GUIDE
REAL ESTATE

RE/MAX
REALTORS

GREIT
PARDUODA

RIMAS L. STANKUS
361-5950

636-6169

REAL ESTATE
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pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI
NAMĄ mieste ir priemiesčiuose. Sąži
ningai patarnaus

J. BACEVIČIUS
BELL BACE REALTORS
INCOME TAX - INSURANCE
6529 S KEDZIE
77»-2233

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI
NAMUS per šią įstaigą, prašome
paminėti, kad esate arba .norite būti
Rimo Stankaus Klijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai.
Parduodamas „condominium" anl
jūros kranto, St. Petersburg Beach, Fl.
Šviesus, erdvus, 2 mieg., 2 prausyk
los. Žavus įlankos vaizdas, gražus
paplūdimys; šildomas baseinas. ,,carport". Arti restoranai, apsipirkimo cen
trai, kino teatras. $88.000. Sav. H.
Marks, Apt. 437, 5575 Gult Blvd.,
St. Petersburg Beach, FL 33706.
Tel. 813-360-5420. Teirautis anglų
kalboje.

GREIT IR SĄŽININGAI
PATARNAUJAME PIRKIME
8Er PARDAVIME NUOSA VYČIŲ.
Nemokamai (kamuojame jūsų nuosa
vybę, taip pat pristatysim pagal pagei
davimą, sąrašą parduodamų namų jūsų
ieškomoj apylinkėj, mieste ar priemies
ty. Suinteresuoti prašau skambinti ar
užeit pas
BUDRAITIS REALTY
6600 S. Pulaski

767-0600

FOR SALE
Pigiai parduodu tinkamus
naudoti Lietuvoje

MLS KOMPIUTERIŲ

MISCELLANEOUS

A

VIDEO REKORDERIUS
(312) 839-5829

VILIMAS
M O V I NG

Tel. 376-1882 ar 376-5996

LIETUVOS GINKLUOTOS
PAJĖGOS 1918-1940 M.
1987 m. pabaigoje pasirodžiusi
Vytenio Statkaus parengta knyga
susilaukė plataus skaitytoj dėmesio
ir labai teigiamo vertinimo. Knygoje
surinkti duomenys apie nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės
kūrimąsi, organizaciją, mokymą,
tarnybas, ginklavimą ir kt., atseit,
duotas išsamus jos sudėties ir
veiklos vaizdas. Aprašyta ir visa eilė
kariuomenei giminingų organiza
cijų bei sambūrių. Knygoje 1040
puslapių, per 300 iliustracijų, kelios
spalvotos uniformų ir ženklų
lentelės, įrišta kietais viršeliais
Knygos išleidimą finansavo
Vydūno Jaunimo Fondas.
Kaina su persiuntimu kainuoja
$29.00, Illinois gyventojai moka
$31.00. Užsakymus siųsti;
DRAUGAS
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629

10%—20%—30% pigiau mokėsi'
už apdraudą nuo ugnies ir automobilic
Das mus.
FRANK ZAPOUS
320CV2 West 95th Stret
" M . — GA 4-8654
ELEKTROS'
(VEDIMAI — PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ii
sąžiningai.
655-2020
KLAUDIJUS PUMPUTIS

^

KINIJOS STEBUKLAI
15 dienų • Vasario 15, 1989

Tik $1,995
skambinkite arba rašykite
Rev. John Vakultkes
P.O. Box 378
Early. !A 50535
(712) 273-5482

r-, .-,
l9H.
ĮgnĮjį

Painting & Decorating;
wall vvashing. Free est.
CALL Eric 927-4066

DRAUGE GAUNAMI
NAUJAUSI LEIDINIAI
SUTAIKINIMAS. Atgailos Sakramento aiškinimas.
J. Burkus. 326 psl. 1988
PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. Šv. Kazimiero kapi
nėse pamink! 4 albumas Chicagoje. 252 psl.
1976
AIŠVIDO PASAKOS. A. Giedrius. 140 psl. 1971
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA.
Nr. 8 527 psl. 1987
ČEKISTO NAGUOSE. Atsiminimai. Br. Daunoras.
11 psl. 1987
m. virš.
k. virš.
ILGESIO VALANDĖLĖS. Eilėraščiai. Leonardas
šimutis. 227 psl. 1987
KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. Romanas. J. Vizbaras. 245
psl. 1986
VIENA ŠIRDIS. Premijuotas romanas. Anatolijus
. Kairys. 192 psl. 1988
SAKMĖ APIE KORNETO KRISTUPO RILKĖS
MEILĘ IR MIRTJ. Rainer Maria Rilke. 54 psl.
1987
DIDŽIOJI ILIUZIJA, I tomas. Marksizmas teorijo
je ir tikrovėje. VI. Juodeika. 720 psl
DIDŽIOJI ILIUZIJA, II tomas. Marksizmas teorijoje
ir tikrovėje. VI. Juodeika. 685 psl
LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS. Stasys Yla.
180 psl. 1985
MANO Ž O D Y N A S . Spalvotas iliustracijos
anglų-lietuvių kalbomis. Richard Scarry. 92
psl
M. K. ČIURLIONIS. Kūrėjas ir žmogus. Stasys
Yla. 468 psl. 1984

$10.00

$19.95
$1.00
$10.00
$7.50
$10.00
$8.00
$10.00
$7.00

$12.00
$15.00
$15.00
$20.00

$10.00
$15.00

Pastaba. Užsakant knygas per paštą, pinigų nesiųsti,
užsimokėsite gavę sąskaitą, kurioje bus pridėta ir persiun
timo išlaidos.
Antro Kaimo pastatyme, minint šio teatro veiklos 25-nų metų sukakti „Kombinatoriai". Iš kairės: E. Tuskenis. Vida Gilvydienė ir E. Butėnas.
Nuotr. J . Tamulaičio

SU A.A. TEISININKU ALEKSANDRU
DABŠIU ATSISVEIKINUS

A. a. Aleksandras Dabšys

traukė į Vokietiją. K a r u i
pasibaigus, pateko į anglų zoną.
Steigiantis pabėgėlių stovyklose
mokykloms, jis buvo pakviestas
mokytoju į Uchtės ir Diepholzo
gimnazijas, k u r dėstė visuome
nės mokslą, logiką ir psicho
logiją, o Uchtėje buvo d a r ir
gimnazijos sekretorius. Parašęs
rotatorium išleido gimnazijoms
Visuomenės mokslo vadovėlį,
nes t u o m e t u buvo didelis
trūkumas mokslo priemonių.
1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Los Angeles. Nežiūrė
damas naujakurio rūpesčių, tuo
jau įsijungė į visuomeninį
gyvenimą, pradedant talka besikuriančiai Šv. Kazimiero
parapijai, ir n e t įsijungdamas į
dramos aktorius. Veikliai daly
vavo Nepriklausomybės akto
signatarui prof. Mykolui Bir
žiškai n a m a m s pirkti aukų
rinkimo akcijoje, tautiečių šal
poje per Balfą, organizuojant
LB namus, dalyvaudamas Lie
tuvių t e i s i n i n k ų draugijos
valdyboje ir visur įeidamas, kur
tik buvo jaučiama darbininkų
stoka. Kai atsirasdavo pakan
kamai visuomeninio darbo
savanorių, pareigas užleisdavo
kitiems. Bet atsiradus reikalui,
nuo įsipareigojimų nesišalino.
A. Dabšys, nors ir nebūdamas
organizacijų v a l d y b o s e i r
sulaukęs vyresnio amžiaus uo
liai lankėsi kultūriniuose lietu
vių renginiuose. Net ir sun
kiai sirgdamas, 8 dienas prieš
mirtį, lapkričio 13 d. dalyvavo
renginyje. J i s uoliai sekė
lietuvių ir amerikiečių spaudą,
laiškais reaguodamas į visas ne
geroves. Jis buvo nepatenkin
tas, kad nebuvo labiau išryškin
ta karaliaus Mindaugo krikšto
reikšmė, nes jis, apsikrištijęs su
savo dvariškiais ir daugybe
pagonių įsteigė nepriklausomą
vyskupiją, k u r i ir po jo mirties
dar keliasdešimt metų išsilaikė,
o jogailiniu krikštu Lietuva
buvo įjungta į Gniezno vyskupi
jos priklausomybę ir lietuviai
buvo lenkinami.
Kai JAV vyskupai pasisakė
•

Po dviejų operacijų besigydy
d a m a s namuose, sveikatai pa
blogėjus, nuvežtas į ligoninę,
lapkričio 21 d.. Los Angeles,
mirė dipl. teisininkas Aleksand
r a s Dabšys. J i s buvo iš tų teisi
n i n k ų k a r t o s , kurie j a u nepri
klausomoj Lietuvoj išėję s a v a m
universitete juridinius mokslus,
įsigiję t e i s m ų darbo p r a k t i k a s ,
sėkmingai reiškėsi savo profesi
jos darbe. Tik stalininis teroras,
p a t i r t a s pirmosios okupacijos
m e t u , išvarė jį su šeima, kaip ir
daugelį k i t ų tautiečių viską
p a l i k u s , į svetimus k r a š t u s ,
gelbstint savo ir šeimos gyvybę.
A l e k s a n d r a s Dabšys, gimęs
1905 m. lapkričio 5 d. Beržynų
k a i m e , Pakruojo valsč., Šiaulių
apskr., anksti liko našlaitis, n e s
m o t i n a m i r ė jam d a r k ū d i k i u
esant. Pirmieji mokslo žingsniai
buvo Klovainių pradžios mo
kykloje, kurioje mokė pedago
gas, daugelio knygų a u t o r i u s
Juozas Gobis. Įsteigus Linkuvos
gimnaziją, Aleksandras ją l a n k ė
ir joje baigė 4 klases. Čia atvyko
m o k y t o j a u t i ir j o p i r m a s i s
mokytojas J . Gobis. Planuodam a s būti mokytoju, Aleksand
r a s įstojo į Šiaulių mokytojų
seminariją. Pakeitęs planus, at
vyko į K a u n ą ir tęsė mokslą su
a u g u s i ų gimnazijoje, k u r i ą
b a i g ę s 1928 m. įstojo į K a u n o
u n i v e r s i t e t o Teisių fakultetą ir
skyrių.
Gavęs
teisininko
diplomą, 1933 m. buvo paskir
t a s Marijampolės apylinkės tei
sėju spręsti civilines b y l a s .
D a ž n a i buvo kviečiamas į Apy
gardos teismą papildyti sąstatą.
Buvo numatytas kandidatu į
Apygardos teismą, bet vėliau
išėjo į advokatūrą. 1936 m. mi. nisterio S. Šilingo buvo paskir
t a s a d v o k a t u į Radviliškį, k u r ,
be savo profesinio darbo ener
g i n g a i įsijungė į visuomeninę
veiklą.

Raudonajai armijai okupavus
Lietuvą, 1941 m. sudarant sąra
š u s deportuotinų asmenų į
Sibirą, į tuos sąrašus buvo
į t r a u k t a s ir A. Dabšys su šeima.
Šio b a i s a u s likimo išvengė tik
todėl, kad buvo su šeima išvy
k ę s į kaimą. A t v y k u s i e m s jį
s u i m t i enkavedistams kaimynė
žydė p a s a k ė , jog išvažiavęs į
Vilnių. Greit kilo karas ir tokiu
b ū d u išvengė Sibiro kančių. Vo
kiečiams užimant Lietuvą, 1941
m . birželio-liepos mėn. Radviliš
kyje susiorganizavus partiza
n a m s , atstatant tvarką, A. Dabšio intervencija buvo išvengta
nereikalingo kraujo praliejimo.
Tais pačiais metais A. Dabšys
persikėlė į Šiaulius, kur. b e ad
vokato praktikos, buvo ir miesto
j u r i s k o n s u l t a s , b e t dėl nuomo
n i ų skirtumo žydų ir k i t a i s ad
ministraciniais k l a u s i m a i s iš
šių pareigų atleistas užsiėmė tik
a d v o k a t ū r a . 1944 m. artėjant
frontui iš rytų, mėgino per
sikelti į neutralų k r a š t ą Šve
diją. N e p a v y k u s planui, pasi

prieš Amerikos r a k e t a s savo
krašto gynybai, A. Dabšys raštu
kreipėsi, nurodydamas, kad jie
tuo reikalu t u r ė t ų protestuoti
prieš sovietų vadus, nes jie yra
tikrieji neramumų kėlėjai ir ag
resoriai. Galbūt jo pastangomis,
vyskupui P. B a l t a k i u i iškėlus,
1985 m. Amerikos vyskupai pri
ėmė rezoliuciją, kad neteisėtai
konfiskuota Marijos, Taikos
Karalienės, bažnyčia Klaipėdo
je būtų grąžinta tikintiesiems.
Velionis d a u g rūpinosi lab
d a r a l i k u s i ų už g e l e ž i n ė s
uždangos tautiečių Lietuvoje ir
Lenkijoje. Iš jų d a u g gaudavęs
padėkos laiškų, iš kurių charakt e r i n g e s n i u s e s u paskelbęs
spaudoje.
A. Dabšys daug kartų yra rea
gavęs, p a s i ų s d a m a s laiškus
senatoriams ir kongresmenams
dėl biudžeto subalansavimo ir
kitais reikalais. Iš jų gaudavęs
padėkos laiškų ir atsiliepimų.
Generolui S. Raštikiui išėjus
į pensiją ir apsigyvenus netoli
Sv. K a z i m i e r o
parapijos
bažnyčios, j a m keletą metų
sergant, A. Dabšys visą laiką
juo rūpinosi, vežiojo pas gydyto
jus, o jam mirus, pasistengė, kad
su priderančia pagarba būtų pa
laidotas. Tai buvo principingas
ir h u m a n i š k a s asmuo, didelis
altruistas, siekęs savo tautai ir
tautiečiams p a d a r y t i ką nors
gera. Lietuvių išeivija, ypač Los
Angeles nausėdija, labai pasiges
jo talkos ir p a t a r i m ų .
Lapkričio 22 d. vakare Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčioje priėjo
karsto buvo k a l b a m a s rožinis,
vadovaujant prel. V. Bartuškai,
k u r i s pareiškė užuojautą velio
nio sūnui R i m t a u t u i , vaikai
čiams ir kitiems giminėms. Lai
dotuvių gedulingas Mišias koncelebravo prel. J. Kučingis, kle
bonas kun. A. Olšauskas ir prel.
V. Bartuška. Giedojo parapijos
choras, vadovaujant ir palydint
vargonais komp. B. Budriūnui.
Solistai J. C e k a n a u s k i e n ė ir A.
Polikaitis. Lekcijas skaitė K.
Prišmantas. Prel. J. Kučingis
savo pamoksle priminė, kad ve

A.A. ADOLFO MARKELIO
Atminimui Lietuvių Dailės muziejus įsteigė
Adolfo Markelio Fondą, kuris rūpinsis
Meno katalogų leidimu.
Marija Ambrazaitienė
Petras ir Laima Aleksai
Dr. Gediminas ir Vanda Balukai
Vytenis ir Liuda Čiurlioniai
Julija Gylienė
Emilijus Holenderis
Algis ir Elena Janusai
Dr. Ferdinandas ir Vanda Kaunai
Vincas ir Ramunė Lukai
Dr Vytautas ir Elena Majauskai
Janina Marks
Z. Mickienė ODaugvilų šeimos vardu)
Lidija Petravičienė
Stasė Pautienienė
Bronius ir Antanina Pranckevičiai
Birutė Skorubskienė
Jonas ir Magdalena Stankūnai
Kazys ir Aldona Stašaičiai
Dr. Adolfas ir Algė Šležai
Jaronimas ir Veronika Švabai
Edvardas Šulaitis
Aleksas ir Laima Tornau
Dr. Jonas ir Jonė Valaičiai
„Sargent & Lundy Eng."
Tadas Varanka
Viso: 1,032 dol.
Lietuvių Dailės muziejus nuoširdžiai dėkoja auktojams.

Pradedant 19M m. Hapoa 2 d., kas ia*tadtan(
8:40 M 10 v.v.
par WPNA (buv. WOPA stotta) 1490 AM

Žemė L
„Nauja radijo laida šiuolaikiniam lietuviui"
lietuvių bei anglų kalbomis
Muzika

•valkata - moterų pašauti* • sportas - Rtaratūra - kinas satyra

Labanaktis,

vaikučiai

..Pasakų pasaulis mažamečiams lietuviukams'
•:30 v.v. M «:40 v.v.
Allianca Communications, Inc.
408 South Oak Park Avanua. Oak Park, IL 60302
tai. nr. 848-8980

lionis Aleksandras yra daug pri
sidėjęs k u r i a n t šią parapiją.
Ilga automobilių vilkstinė
palydėjo jo kūną į Šv. Kryžiaus
kapines. Čia religines apeigas
atliko p r e l . J. Kučingis. S u ve

DRAUGAS, a n t r a d i e n i s , 1988
lioniu atsisveikino LB vardu A.
P o l i k a i t i s , Balfo pirm. V.
Pažiūra, Alto pirm. A. Mažeika
Vilniaus Gedimino k a l n o . Tada
ir Lietuvių Fondo — V. Gedgau
sugiedota Marija, Marija, Lietu
dienė. S ū n u s Rimtautas įbėrė į
va brangi ir Tautos h i m n a s . A.a.
kapą žiupsnį žemės, atvežtos iš
A. Dabšys atsigulė n u o l a t i n i a m
poilsiui prie savo žmonos, miru
sios ir čia palaidotos p r i e š kele
rius metus.
Ig. M e d ž i u k a s

PADĖKA
A.tA.
KAZIMIERA AUGAITYTĖ
PLIUŠKONIENĖ

Po sunkios ir ilgos ligos 1988 m. lapkričio 13 d., sulaukusi
80 metų amžiaus, mirė mūsų mylima Sesuo ir Mamytė.
Palaidota Philadelphia diecezijos Prisikėlimo kapuose.
Likome giliame liūdesyje: sesuo Juoze Augaitytė ir sūnūs,
Saulius su žmona Betty ir vaikais Dalia ir Vytautu su
šeimomis; Kęstutis su žmona Ona ir vaikais Danute su šeima
ir Rimute. Okupuotoj Lietuvoj (mirusių) sesers ir dviejų brolių
šeimos, Australijoj — a.+a. Kazimieros mirusio vyro sesuo Jad
vyga Buksaitienė.
Dėkojame Šv. Andriejaus parapijos klebonui kun. Ka
jetonui Sakalauskui; klebonui emeritui kun. Jurgiui
Degučiui, kun. Stasiui Railai ir kun. Jurgiui Meilutai už atna
šautas šv. Mišias bažnyčioje bei palydėjimą į kapus.
Dėkojame mieliems: sol. Annai Del Borrello už jautrias
giesmes bažnyčioje ir vargonininkui Vytautui Matomu; už
palydą vargonais pamaldų metu.
Dėkojame visiems už gausias aukas šv. Mišioms, Lietu
vių Fondui u i gėles.
Dėkojame mums padėjusiems skaudžiose valandose, mus
guodusiems. Ačiū už skaitlingą dalyvavimą bažnyčioje,
laidotuvėse ir už karsto nešimą.
Taip p a t didi mūsų padėka priklauso laidotuvių
direktoriui ir poniai M. M. Bigeniams už rūpestingą bei nuo
širdų paskutini patarnavimą velionei.

m. gruodžio mėn. 6 d.
TRŪKUMAI SLAUGYMO
NAMUOSE
Apie 809c Illinois slaugymo
n a m ų n u s i k a l s t a valdiniams
n u o s t a t a m s , ypač kas liečia
maisto k l a u s i m u s . Tą n u s t a t ė
valdžios įstaigos.

PADĖKA
A.tA.
KUNEGUNDA UŽUPYTĖ
KEBLINSKIENĖ
Mirė 1988 m. spalio 11 d., sulaukusi 85 metų amžiaus.
Palaidota spalio 15 d. Royal Palm kapinėse, GuDport, FL.
Nuoširdi padėka Pranciškonų Misijos Vadovui kun. V.
Zakarui ir kunigams V. Dabušiui ir J. Gasiūnui už atnašau
tas šv. Mišias ir velionės palydėjimą į kapines.
Dėkingi esame kun. V. Zakarui ir Katalikų Moterų
Sąjungos St. Petersburgo kuopai už sukalbėtus rožinius ir St.
Petersburgo Lietuvių klubo pirmininkui A. Karniui bei
organizacijų atstovams už nuoširdžius atsisveikinimus.
Ačiū giminėms, prieteliams ir pažįstamiems pagerbusiems
velionę šermenyse, mišiose ir palydėjime, puošusiems
koplyčią, aukojusiems mišioms, ir užjautusiems mus viešai
ar asmeniškai. Nemažiau dėkingi paminėjusiems velionę min
tyse ar maldoje.
Nuliūdę: v y r a s , d u k t ė ir s ū n ū s .

Giliai liūdinti sesuo J u o z e Augaitytė, sunūs Saulius
i r Kęstutis su šeimomis.

GAIDAS-DAIMID
E U D EI K IS

B r a n g i a i Motinai ir Uošvei

A.tA.
MARTAI BABICKIENEI

TRYS M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
P A T A R N A U J A IR C H I C A G O S P R I E M I E S Č I U O S E
4 3 3 0 - 3 4 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
T e l e f o n a i — 5 2 3 - 0 4 4 0 ir 523-9852
4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas - 927-1741-1

m i r u s , mieliems G I N T R A I i r P R A N U I NARIAMS i r
j ų visai s e i m a i gilią užuojautą r e i š k i a ir k a r t u liūdi.

4 3 4 8 S. C a l i f o r n i a A v e n u e
Telefonas - 523-0440

Santara-Šviesa

Lietuviai esame visi —
lietuviu Fonde ar esi?

3901 WEST 39TH STREET
CHICAGO. ILLINOIS 60C29
PHONE: (312) 471-3900
VJ5.A.

PETKUS

O H I H i m i B / r UTHUAN1AN F0UHDAI10N

MARQUETTE FUNERAL HOME
TĖVAS IR SUNŪS

2 x $300 Ankus Aldona, $300; Kaunas dr. Ferdinandas ir Van
da, $10,300.
1 x $375 Galinis dr. Pranas atm. jn.: Galinis Bronius ir Irena
$100, Galinis Juozas ir Zuzana $100, Holian Victoria $50, Rašys
Juozas ir Irena $25 ir 8 kt. asm., $375.
1 x $500 Sapetka Kazimieras, $6,500.
1 x $510 Cibas Edmundas atm. jn.: Ambraziejus J. ir G. $100,
Galinis Br. ir Irena $50, Mickevičius dr. Br. ii Genė $30, Ščiukas
A. ir O., $30, Čepas G. ir V. $25, Goštautas St. ir M. $25, Jančauskas
VI. ir D. $25, Kubilius A. ir V. $25, Treinys A. ir G. $25, Vilėniškienė
0. $25 ir 8 kt. asm., $510.
4 x $1,000 Andrejūnų ir Petravičių šeimos atm. jn.: Peters
Bronislava. $1,000; „X", $4,500; Naujokaitis Gediminas, $7.600;
Vitkienė Magdelena atm. jn.: Vitkus Stasys, jos prašymą
vykdydamas, $1,000.
1 x $1,035 Mickūnienė Adelė D. atm. jn.: Mickūnas Česlovas
$113, Banevičius V. ir A. $50, Rastonis Vyt. ir Eug., $50, Rašys J.
ir I. $50, Kontautas I. H. $30, Cereška A. ir J. $25, Galinis Br. ir
1. $25, Izbickis D. ir L. $25, Jančauskas V. ir D. $25, Jansonas dr.
E. ir I. $25, Jucėnas A. ir B. $25, Kuncaitienė E. $25, LB Cape Cod
apylinkė $25. Mickevičius dr. B. ir G. $25, Rūtenis V. ir J. $25, Sant
varas S. ir A. $25, Štuopys J. ir R. $25, Vaitkus V. ir O. $25, Vasys
J. ir B. $25. Žiaugra V. $25, ir 25 kt. asm., $1,895.
1 x $1.225 Čepas Petras V. atm. įn.: Čepas Gintaras $300,
Ščiukaitė Dalia $75, Bačanskas Kazys ir Birutė $50, Mr. & Mrs.
I. Baker $50. Mrs. J. Janulaitis $50., R. Bielkevičiai $30, Bakirei
N. ir M. $25, Čepaitė Rasa $25, Chaves V. M. $25, Dabrila J. V.
$25, Izbickis L. ir D. $25, Lalas V. ir J. $25, Margaitienė V. $25.
Matioška J. $25; Michaelis P. $25, Petronis A. $25; Sčiukas A. ir
O. $25, Žiaugra M. ir B. $25, ir 25 kt. asm., $1,225.
1 x $1,149.70 Povilaitis Vaclovas, testamentinis palikimas,
$9,996.60.
1 x $19,831.99 Baras Bronius, testamentinis palikimas.
$19.831.00.
Iš v i s o $36,781.69.

2 5 3 3 W e s t 71 S t . . C h i c a g o
Telefonas — 476-2345

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1988.X.31 pasiekė
4,172.529 dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką
švietimą, kultūrą ir jaunimą 2,307,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
gauta 1,118,255 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
"LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL"
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas lietuvybės išlaikymas.

1410 So. 50th Av., Cicero
Telefonas — 863-2108

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAVVICZ
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI

2424 West 69th Street - Tel. RE 7-1213
11028 S o u t h w e s t H w y . — Tel. 974-4410
9236 S. R o b e r t s Rd. - Tel. 430-5700

BUTKUS - PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
Donald M.. J r .

Sally

V ANCE
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA
DIREKTORIAI
1424 So. 50 A ve.. Cicero Illinois
PATARNAUJA CHICAGO-JK BEI PRIEMIESČIUOSE
Tel. 652-5245
•e"*

DRAUGAS, antradienis, 1988 m. gruodžio mėn. 6 d.
x Los Angeles D r a m o s
s a m b ū r i s , lietuvių teatras
išeivijoje, atvyksta į Chicagą ir
šį savaitgalį, šeštadienį ir
sekmadienį statys Jaunimo cen
tre A. Kairio Lietuvos krikšto
dramą „Krikšto vanduo". Atsi
x Ketvirtadieni, gruodžio 8 veža ir puikias šio veikalo deko
d., yra Švč. M. Marijos Gimimo racijas ir specialiai šiam veika
šventė, privaloma visiems ka lui sukurtus rūbus. Turėsime
talikams. Tą dieną parapijose retą kultūrinę šventę. Bilietų
bus pritaikytos šv. Mišios, kad dar yra J. N. Vaznelių preky
visi galėtų jas išklausyti. Kurie boje. Bus automobilių apsauga.
negali Mišių išklausyti ketvir
x P r e z . A. S t u l g i n s k i o
tadienį, gali jas išklausyti tre moksleivių ateitininkų kuopos
čiadienio v a k a r e savo pa susirinkimas bus penktadienį,
rapijoje.
gruodžio 9 d., 7 vai. vak. pas
x Regina Kučienė yra JAV Aide Užgirytę, 1056 Saxony Dr.,
LB krašto valdybos Švietimo Highland P a r k , 111., tel.
tarybos pirmininkė, o Milda 433-5608. Programoje bus Juozo
Lenkauskienė yra pakviesta į Polikaičio pašnekesys apie šių
Pasaulio L i e t u v i ų Bend dienų įvykius Lietuvoje ir kaip
ruomenės valdybą švietimo vi jie liečia mus. Visi gimnazistai
kviečiami dalyvauti.
cepirmininkės pareigoms.
x „Moters"
žurnalo
x Marijos aukšt. mokyklos leidėjos praneša, kad dėl įvai
du asmenys gavo žymenis už rių sunkumų žurnalas daugiau
savanorišką darbą Amerikos nebebus leidžiamas. Prašo
Raudonojo Kryžiaus kursuose. prenumeratų mokesčių už 1989
Minimos Cindy Cole, mokyklos metus nesiųsti. Šių metų 5-6
fizinio auklėjimo mokytoja, ir numeris yra spausdinamas ir
Bernadeta Mocijūnas, mokyklos netrukus pasieks skaitytojas.
slaugė.
Dėkoja leidėjos skaitytojoms ir
x Loretto ligoninė, vado bendradarbėms už ilgų metų
vaujama Šv. Kazimiero seserų moralinę ir materialinę para
vienuolijos, duoda pamokas kai mą.
mynams, kaip praleisti Kalėdas, x J a u n i m o centro valdyba
nepridedant svorio pertekliaus. ir organizacinis komitetas
Tai bus gruodžio 13 d., antra rengia Užgavėnių karnavalą
dienį, 7 vai. vak.
vasario 4 d. Užgavėnių karna
x Sv. V a r d o vyrų draugija valas pasidarė jau beveik tradi
Švč. M. Marijos Gimimo pa cinis renginys ir sutraukia daug
rapijos bažnyčioje ateinantį sek jaunimo. Organizacijos, no
madienį, gruodžio 11 d., per 8 rinčios jame dalyvauti, turi jau
vai. Sv. Mišias turės bendrą dabar pradėti rengtis ir planuo
komuniją ir paskui 106 ti, kad renginys būtų pa
mokyklos k a m b a r y j e susi trauklus ir tvarkingai pravesrinkimas.
x A n t a n a s i r Ona Juodx „ T h e O b s e r v e r " spalio
v alki ai yra pirmieji aukotojai mėnesio numeris išėjo iš spau
atsiliepę su 100 dol. į JAV LB dos. Leidžiamas Lietuvių kat.
krašto valdybos prašymą padėti federacijos anglų kalba infor
lietuviams šiandien pavergtoje muoti tuos, kurie nemoka ar
tėvynėje. Vienas iš pavergtos nepakankami moka lietuviškai.
Lietuvos atėjęs prašymas yra Šiame numeryje rašoma apie
padėti išleisti 200,000 Šapokos Persitvarkymo sąjūdžio suvažia
„Lietuvos Istorijos". Lietuva vimą Vilniuje ir taikingas de
turi tik 100,000 knygų monstracijas. Ypač geras Daivos
popieriaus. K i t a m 100,000 Meilienės s t r a i p s n i s apie
knygų popierių išeivijos lie Vilniaus katedros grąžinimą
tuviai jau užsakė Suomijoje, bet religiniams tikslams. Aprašytas
už jį reikia užmokėti.
taip pat komunistinės milicijos
žiaurus elgimasis su Lietuvos
x LKDS Biuletenis, gruo Laisvės lygos demonstrantais.
džio mėnesio numeris, išėjo iš Redaguoja kolegija, leidimą
spaudos. S i a m e numeryje prižiūri Jonas Kuprys.
duodama išsamus straipsnis
x A d v. Vytenis ir Elzytė
apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje ir nurodomi pavojai tuos Lietuvninkai, Chicago, 111.,
įvykius pervertinant. Taip pat Kalėdų ir Naujų metų proga at
yra nemaža informacijos apie siuntė 100 dol. auką, visiems
Vliko tarybos posėdžius ir kt. linki linksmų švenčių, o ypač
Administruoja J o n a s Ka „Draugo" štabui nepavargti
ateinančiuose 1989 metuose,
valiauskas.
dirbant lietuvybės išlaikymo
x Į St. Xavier kolegiją (3700 darbą. Nuoširdus ir didelis ačiū
W. 103 St., Chicagoje) registra už auką ir linkėjimus.
cija auklėjimo programai jau
x F a u s t i n a ir Mečislovas
galima dabar. Mokslas bus pra
Mackevičiai,
Lockport. 111.,
dedamas ateinančių metų sau
sveikina
savo
draugus
ir pažįs
sio mėnesį.
tamus šv. Kalėdų ir Naujų 1989
x Povilas i r J u z ė J a n u š o - Metų proga, linki visiems tyro
niai, Dousman, Wisc., artė džiaugsmo ir geros sveikatos.
jančių šv. Kalėdų ir Naujų 1989 Vietoj kalėdinių atviručių auko
Metų proga sveikina gimines, ja 25 dol. „Draugui".
draugus ir pažįstamus, linki
x Maruos Nekalto Prasi
jiems visokeriopos laimės ir
dėjimo
šventėje, gruodžio 8 d.,
geros sveikatos.
ketvirtadieni, rožinis ir šv. Mi
x Ateitininkų Kūčios sek šios bus aukojami 6:30 v.v. tėvų
madienį, gruodžio 18 d. ir 3 vai. jėzuitų koplyčioje. Po pamaldų
Jaunimo centro didžiojoje salėje. — pokalbis „Pasiruošimas Jė
Mišios, tradiciniai kūčių val zaus gimimui". Visi maloniai
giai,
programa,
bendros kviečiami dalyvauti. Židinys.
giesmės. Auka: suaugusiems 8
(sk)
dol., studentams 5 dol. Vietas
x Kastytis Latvys iš Lie
svarbu rezervuoti iki gruodžio
t
u
v o s norėtų susirašinėti su
13 d., s k a m b i n a n t vakare
Amerikos jaunimu. Jo adresas:
499-2447 arba 434-0211.
(sk) Vilnius ind. 232050, Žvaigždžių
8 - bt. 341. Jis yra 23 metų
x Čikagos Liet. Fronto Bi amžiaus ir mokosi Universitete
čiuliu susirinkimas-vakarienė paskutiniame kurse.
<sk;
š a u k i a m a s gruodžio 9 d.,
z Kalėdinis i š p a r d a v i m a s
penktadienį 7 v.v. Seklyčioje,
2715 W. 71st St. Numatyta vyksta LB Soc. R. Tarybos
diskusijos aktualiais reikalais. raštinėje 2711 W. 71st St. gruo
Visi bičiuliai su šeimomis džio 5-9 d. nuo 9:30 v. r y t o iki
3:30 p . p . Visi kviečiami.
kviečiami dalyvauti.
(sk)
(sk)

Blyskis ir Edvardas Damb
rauskas seniai dainuoja lietuvių
operos chore ir dažnai prisideda
prie lituanistinių mokyklų ir
skautų veiklos. Dr. Mindaugas
Vygantas ne tik žinomas kaip
vienas iš Chicagos žymiausių
oftalmologų, bet ir stambiai
remia lietuviškus reikalus ne
tik finansiškai, bet ir savo dar
bu. Jim Liautaud, nors ir
nelietuviu gimęs, per savo
žmonos Gražinos GudaitytėsLiautaud įtaką stambiomis
aukomis remia ne tik Švč.
M. Marijos Nekalto Prasidėji
mo seserų veiklą, bet ir Lie
tuvių operą, Lietuvių Fondą,
Lituanistikos katedrą ir kitus
lietuviškus reikalus bei in
stitucijas. Jam patinka lietu
viškai dainuoti ir jo draugai pa
skelbė jį „garbės lietuviu".
Šie vyrai, jau iš pat pradžių
pasirodę scenoje, drąsiai žengė
Jaunimo stalas Lietuvių Fondo pokylyje Iš kairės: V. Vėžytė, V. Tamulaimodeliavimo tiltu ir net suge
tis, V. Izokaitytė. V. Plioplys ir G. Eidukaitė.
bėjo
šypsotis. Po didelių ovacijų
Nuotr. J. Tamulaičio
(publikoje daugiausia moterys)
jų nervai atsileido ir jie tikrai
pralinksmėjo. Paminėtina, kad
dr. M. Vygantas ypatingai pasi
rodė savo sumanumu prie pa
Renginį atidarė N. Užubalie- nimo centras. Papasakojo apie grindinio drabužio prisitaiky
JAUNIMO CENTRO
nė. primindama, kad Jaunimo šio Jaunimo centro rūpesčius: — damas ne tik kepures, skrybėles
METINĖ VAKARIENĖ
centre galime pabendrauti lie stogų dengimą, remontą, ar kitus priedus, bet, kaip jo pro
tuviškoje
dvasioje. Jaunimo cen sąskaitas. Dėkojo rėmėjams. fesijai pridera net akinius.
Jaunimo centras Chicagoje
savo metines iškilmes suruošė tras išeivijoje yra įrašytas aukso Atsiranda ir stambesnių auko Modeliuotojai ne tik rodė-motojų, kaip S. Plenienė, Lietuvių deliavo šių metų madingus vyrų
gruodžio 4 d. Pirma 3 vai., buvo raidėmis.
Gen.
kons.
V.
Kleiza,
pa
fondas, Krištanavičiaus fondas rūbus, bet buvo malonu stebėti,
pamaldos jėzuitu koplyčioje. Šv.
Mišias aukojo kun. Ant. Saulai brėždamas, kad praėjusieji paaukojo po tūkstantinę. Šį kai jie lydėjo modeles iki tilto ar
tis u- kun. J. Kidykas. Pamokslą metai mus džiugino, nes paga vakarą dr. L. ir I. Kriaučeliūnai pasitikdavo išleisti jas iš scenos.
liau laikraščiai, TV atrado Lie paaukojo 500dol., M. ir Ant. Gale programos vyrai romantiš
pasakė kun. Saulaitis. Giedojo
M. ir V. Monikai, vargonavo M. tuvą. Valstybės departamentas Rudžiai paaukojo 300 dol. Stam kai įteikė modelėms po rožę.
Motekaitis. Po parr^ldų buvo pakvietė Lietuvos atstovą jų besnę auką parūpino Alg.
Vyrų drabužiai buvo gauti iš
vakarienė didžiojoje salėje. įstaigos tarnautojus painfor Kazlauskas, Brighton Parko „Oak Tree" parduotuvės EverLB. Paramą teikia ir Jaunimo green Plazoje, o parodos finalui
Žmonių buvo tiek privažiavę, muoti apie Lietuvą.
Jaunimo
centro
tarybos
pirm.
centro
kavinė.
kad reikėjo ieškoti vietos auto
jie pasipuošė vakariniais rūbais
V. Momkus dėkojo jėzuitams už
Laimėjimai buvo po 100, du iš Gingiss Formai Wear — Ford
mobiliams pastatyti.
šių namų pastatymą, dėkojo vi šimtu ir 500 dol. Laimingiau City. Buvo labai malonu stebėti
siems, kurie šią instituciją sias buvo K. Burba.
mūsų žinomus visuomeni
x Linda Bendoraitis, dabar remia. Čia matome atvyks
Iš viso dalyvavo 350 svečių. ninkus rampos šviesoje, ypač ži
gyvenanti 1289 S. W. 7th St., tančius lietuvius iš įvairiausių Scenoje žibėjo eglutė ir stambi
nant, kad jie čia atėjo Giedrės
Boca Raton, FL, 33486, linki pasaulio kraštų. Tik čia yra gėlių puokštė, stalus puošė A.
Mereckienės, parodos koordina
visiems džiaugsmingų šv. pasaulio lietuvių centras.
Lietuvninkienė. Stalai buvo torės kviečiami ne pasirodyti,
Kalėdų ir laimingiausių Naujų
Kun. J. Vaišnys reiškė padėką aptiesti naujomis rusvų raštų bet jungtis prie moterų mo
Metų, o taip pat ,,Draugo" Jaunimo centro tarybai ir valdy staltiesėmis, kurias įtaisė Jau
deliuotojų, ir šiuo savo veiksmu
skaitytojams, visam jo per bai. Jėzuitai pasiryžę niekur nimo centro moterų klubas.
prisidėti prie Putnamo seselių
sonalui,
b e n d r a d a r b i a m s , nesitraukti, laikyti Jaunimo Pažymėtina, kad vakarienėje
naštos palengvinimo, o ypač
stiprybės ir ištvermės dirbant centrą. Jis sukalbėjo maldą dalyvavo ir iš Lietuvos atvy
laikraštėlio lietuviams vaikams
kilnų lietuvybės išlaikymo prieš vakarienę.
kusių svečių, atėjusių su gimi „Eglutės" leidimo. Tikimės, kad
darbą.
Šiltus valgius paruošė O. Nor- nėmis ir draugais.
šie puikūs modeliai pasirodys ir
vilienė.
Svečiai
džiaugėsi
Jaunimo
centro
vadovė
S.
kitose seselių rėmėjų rengia
x Angelė P o š k a i t i e n ė iš
pateiktais
skanėstais.
Endrijonienė
padėkojo
visiems
mose parodose.
Chicago, III., mūsų dienraščio
Linksmą
humoristinę
progra
prie
šio
gražaus
parengimo
priga
rėmėja, atsiuntė 50 dol. „Drau
mą
atliko
Antro
kaimo
prievaiz
sidėjusiem.
ZARASIŠKIŲ
KLUBO
go"' stiprinimui. Nuoširdus ačiū.
da T. Antanaitis, paskaity- J u o z . Pr.
VEIKLA
x Aldona ir Eugenijus Ka damas L. Žitkevičiaus, Ant.
minskai, Chicago, 111.. Ed Gustaičio, A. Barono ir VI.
Po karštos vasaros sulaukę ru
vardas Modestas, Willow Šimkaus. Be to, ištrauką iš A. VYRAI MADŲ PARODOJE
dens,
lapkričio 27 dieną zarasišSprings. III., už kalėdines kor Barono romano „Antras pasau
kiai vieni stiprūs, kiti jau sulė
teles ir kalendorių atsiuntė po lis". T. Antanaitis puikiai gali
Šių metų Putnamo seselių
tinę
žingsnelius senatvės
25 dol. aukų. Labai dėkojame. perteikti literatūrinę medžiagą, rėmėjų rengiamoje madų pa
pakalnėn rinkosi į Zigmo Kojak
tai publiką sudomino.
rodoje spalio 16 d. Jaunimo cen
x Dr. Leonas Kriaučeliūsaię išklausyti ir a p t a r t i
Vakarienę suorganizavo Jau tre pirmą kartą pasirodė keturi
nas. Lockport, III., dr. Ramūnas
tolimesnę klubo veiklą. Susi
V a n a g ū n a s , Winfieid, 111., nimo centro valdyba, kuriai šaunūs vyrai.
rinkimą 1 valandą po pietų ati
vadovauja
pirm.
S.
EndrijonieŠie
vyrai
ne
tik
gražios,
malo
Petras Giedrimas, Chicago, 111.,
darė pirmininkas Alex Navarkiekvienas atsiuntė po 25 dol. nė. S. Endrijonienė priminė, kad nios išvaizdos, bet svarbiausia d a u s k a s , dalyvaujant 42
auką už kalėdines korteles ir šiandien buvo 31 metinė vaka — mūsų lietuviškai visuomenei nariams. Sveikino linkėdamas
riene. Tiek metų veikia Jau labai gerai pažįstami. Alfredas
kalendorių. Nuoširdus ačiū.
darbingos nuotaikos, aptariant

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

IŠARTI IR TOLI
KANADOJE
— Otonas Stasiulis po 35
metų Fordo fabrike kompiu
teriu tarnyboje išėjo į pensiją.
Hamiltono lietuviai tikisi, kad
jis vėl grįš į lietuvišką veiklą,
nes turės daugiau laiko, taip pat
evangelikų parapija tikisi jo pa
galbos lietuviams evangelikams.
Zelma ir Otonas Stasiuliai užau
gino dvi dukteris, kurios jau yra
baigusios universitetą, ir sūnų,
kuris šiuo metu dar tebestudijuoja.
- A-a. Elena Sneizyk Vitienė, 73 metų amžiaus, mirė
Montrealyje. Palaidota po pa
maldų Aušros Vartų parapijos
bažnyčioje Notre Dame des
Neigęs kapinėse. Nuliūdime
liko dukra ir sūnus su šeimo
mis.
tolimesnius klubo veiklos klau
simus. Minutės susikaupimu
pagerbtas gražiais darbais
apvainikuotas, šios žemės
kelionę baigęs, buvęs šio klubo
pirmininkas Stasys Bikulčius.
Reiškiame nuoširdžią užuojautą
sūnums ir šeimoms.
Kalifornijoj atostogaujantį
sekretorių Steve Rudoką pava
duoti vienbalsiai išrinktas Alex
Žakas. Perskaitytas protokolas
ir priimtas kaip skaitytas. Į klu
bo bičiulišką šeimą vienbalsiai
priimti šie nauji klubo nariai:
dr. Peter Šileikis, Regina Pet
rauskienė, Petras Navickas ir
Waitkienė. Nutarta atleisti nuo
nario mokesčio sunkiai ser
gančią Eugeniją Strungienę.
Linkime sustiprėti sveikatoje.
Kiti ligoniai — Sue Chaplis ir po
įvykusios nelaimės mūsų pa
rengimų vadovas Petras Benešius pamažu sveiksta.
Po automobilio nelaimės Stella ir Antanas Čipliai jau pa
sveiko ir vėl dalyvauja klubo
veikloje. Sirgusiems ir tebeser
gantiems nariams linkime geros
sveikatos.
Turėjome dvi gegužines —
vieną gegužės 29 dieną, antrą
rugsėjo 4 dieną. Pelnas paskirs
tytas spaudai, radijams ir ki
toms institucijoms. Aukos
paskirtos: Vlikui, Altai, Balfui,
Lietuvos Aidams, Margučiui,
Šluto radijui, Draugui, Laisva
jai Lietuvai, Sandarai, Kronikai
ir šokių šventei. Iš viso aukomis
išmokėta 420 dolerių. Gerai
užpelnyta padėka priklauso
Aleksui Žakui už suorganiza
vimą išvykos ir blogam orui
esant nepabijojus dalyvauti me
džiotojų ir meškeriotojų rudens
baliui
Jonynų
sodyboje,
Indianoje.
Visiems Chicagos lietuviams,
kurie dalyvavo rudens baliuj,
ačiū. Taip pat aukojusiems
laimėjimams dovanas Vincui
Zinkui, B. Žemgulienei ir Ane
lei Ramanauskienei. Platinu
siems laimėjimų bilietėlius E.
Kundrotienei, P. Peskaičiui, Af.
Čičeliu ir Ramanauskienei.
Padiskutavus įvairius privačius
pasiūlymus ir, p a s i k e i t u s
sumanymais, susirinkimas,
kuris tesėsi 2 valandas labai
draugiškoje
nuotaikoje,
uždarytas ir visi parengimo
vadovo Petro Benešiaus papra
šyti prie vaišių. Kitas susi
rinkimas bus kovo mėnesį. Vi
siems nariams ir šeimoms
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų
sveikų Naujų Metų.
Nariai, kurie nesumokėję na
rio mokesčio, prašomi tai
atlikti, pasiųsdami pinigus iždi
ninkui Jonui Krumpliui, 1924
S. 50 Avenue, Cicero, IL 60650.
-A.
Advokatas Jonas Gibaitis ,
f
6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629

Tel. — 776-8700
Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak
šeŠtad. 9 v. T. iki 1 vai. d.
Alfredas Blyški*
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